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Abstract:   The main aim of this thesis is to study how and in which way the library 

personnel works with reading groups and their view of reading groups. I 
also want to study which role the governing- and policy documents have in 
the library personnel’s work. The following questions were asked.  

 
Which similarities and differences between the different library personals 
outlooks and acting can be interpreted from the following aspects:  
 

• Promoting reading, book selections and the leader's role? 
• To talk about personal subjects and to create possibilities for 

personal growth and increased empathy? 
• To promote language development and reading comprehension? 

 
The methods used in the study are a combination of interviews and 
observations. Aidan Chamber's “three ingredients in a talk" and “the 
teachers' four main tasks” during reading groups; recommendations of the 
promotion of reading and its obstacles that originates from Eriksson 
Barajas' studies over reading groups in school is used as a theoretical 
framework. 
 
The conclusions showed that the library personnel thought that it was 
important to make it possible for all the children to talk and that there are 
limitations for how many goals you could have for a reading group. The 
personnel of the school libraries let the children choose more books for 
themselves than the childrens' librarians. All the library personnel related 
the text to our reality, which gave the children preconditions for self-
insight. Several of the library personnel gave the children possibility’s to 
exercise reading between the lines ore to predict the synopses. If the 
informants who held in reading groups during the children’s school time 
had summarized, they would've had a clearer connection to the 
requirements of knowledge in Swedish. 
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1. Inledning 
Den här studien handlar om bibliotekspersonals arbete med boksamtal för barn mellan 9-14 år. 
Bibliotekspersonalen fungerar som samtalsledare för de här boksamtalen, vilket är en mycket 
viktig funktion. Deras uppgifter är t.ex. att skapa en bra stämning i gruppen, att se till att alla barn 
blir sedda, att se till att alla barn får komma till tals, att hitta böcker som passar till boksamtal 
samt att ställa frågor som kan skapa möjligheter för barnen att utveckla sin läsförståelse och 
förståelse för andra människor. 
 
Jag har tidigare arbetat inom förskola och har även läst en fördjupande kurs i barn- och 
ungdomslitteratur. Det var så mitt intresse för hur biblioteken arbetar med att främja läsandet för 
barn- och ungdomar väcktes. Jag har också deltagit i en bokcirkel där vi var ungefär sex 
deltagare. Alla i gruppen läste samma titel till bokcirkelträffarna. Det var intressant och givande 
att höra olika personers uppfattningar och upplevelser av böckerna. Ibland tyckte vi lika och 
ibland olika. Om jag hade upplevt något gåtfullt i boken, så var det givande att kunna fråga de 
andra och se om de hade någon förklaring till det hela. På så vis kunde vi tillsammans upptäcka 
och fundera kring hur saker och ting hängde ihop. 
 
Läsning är en av de njutbara, intellektuella aktiviteter som oftast nämns över hela världen. För att 
kunna utföra läsfärdighet ska man kunna: Koda av orden, läsa kritiskt, känna empati med 
karaktärerna, omvandla ord till bilder, sätta läsningen i ett historiskt och kulturellt sammanhang 
samt förutse intrigen. Läsning kräver även koncentration och har ett mål (Csíkszentmihályi 1996, 
s.73f, 145).  
 
Att kunna läsa och tillägna sig texter är bland de viktigaste kunskaper som barn kan lära sig under 
de första skolåren. Läsning är grunden för lärande i alla ämnen. Läsning kan vara ett nöje och 
även en hjälp för den personliga utvecklingen. Att kunna läsa ger barn en ökad möjlighet att delta 
fullt ut i samhället. Det ställs stora krav på god läsförmåga i vårt informations och 
kunskapsintensiva samhälle (Rosén 2012, s.111).  
 
Genom boksamtal kan vi få en ökad förståelse för det vi läst dels genom att uttrycka någonting 
högt och dels genom att samtala med andra (Chambers 2011, s.143f och s.136-138). Boksamtal 
kan vara en hjälp för att utveckla vårt kritiska och reflekterande tänkande. Genom boksamtal kan 
barn tala om sina tankar och känslor kring det lästa. Då får de större möjlighet att relatera 
texterna till sitt eget liv och då förstå sitt eget liv bättre (Eriksson Barajas 2012, s.120-125). 
Chambers (2011 s.140) menar att när vi jämför vår egen verklighet med den värld som utspelar 
sig i en text, så kan vi göra nya upptäckter både om vår värld och om textvärlden. Jag menar att 
när vi samtalar om vår läsning så får det lästa en större betydelse för oss vilket skulle kunna öka 
vårt intresse för läsning. 
 

 

Att läsa ensam ... dvs utan att ha någon att samtala med boken om, det tycker jag är hemskt tråkigt. För 
mig är samtalet om det lästa ofta nästan lika viktigt som själva läsningen (Kuick 2005 s.83). 

Tänk om boksamtal är den felande länken! Det som behövs för att fler läsare ska fortsätta vara läsare, 
också efter slukaråldern (ibid s.87).  
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1.1 Bakgrund 
Det här avsnittet inleds med statistiska förändringar över hur mycket barn i nio- till 
fjortonårsåldern läser och deras läsglädje och läsförståelse. Genom att göra detta vill jag visa på 
den här studiens aktualitet och relevans.  

1.1.1 Förändringar i läsvanor och läsförståelse bland 9-14 åringar 
Det är fortfarande 9-14-åringar som läser mest skönlitteratur jämfört med andra åldrar i 
befolkningen. Läsningen av skönlitteratur har dock minskat. På tio år har andelen 9-14-åringar 
som läser en genomsnittlig dag sjunkit från 65 till 59 procent (Litteraturutredningen 2012, s.48). 
Andelen dagligläsare i både årskurs 3 och 4 minskade kraftigt mellan 1991-2006. Från ca 50% 
till ca 35% (Rosén 2012, s.116f, 136).  
 
Det finns tendenser som visar att läsförståelsen bland svenska elever i grundskolans årskurs 3 och 
4 har minskat ända sedan 1970-talet. Statistiken enligt IEA.s läsarundersökning över skillnaden i 
läsförståelse mellan 1991 till 2006 visar att eleverna i årskurs fyra har halkat efter ett helt läsår 
(ibid).  
 
I PRILS elevenkät för årskurs fyra fick barnen bland annat ange hur stor läsglädje de kände. De 
fick välja mellan alternativen låg, mellan eller hög nivå. Enkäten visar en påtaglig minskning av 
antalet elever som kände en hög nivå av läsglädje mellan åren 2001-2006. Enkäten visar även ett 
tydligt samband mellan läsglädje och läsprestationer (Rosén 2012, s.122f).   

1.1.2 Bibliotekets och grundskolans uppdrag 
Här nedan presenteras bibliotekets och grundskolans styr- och policydokument, relaterat till vad 
boksamtal kan ge oss. På så sätt vill jag visa på mitt uppsatsämnes relevans. I kapitel 5 Resultat 
och analys kommer styr- och policydokument att relateras till bibliotekspersonalens synsätt och 
agerande, för att se hur deras syn på boksamtalsverksamheten och deras agerande under 
boksamtalen förhåller sig till styr- och policydokumenten.  
 
Bibliotekslagen samt Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest - 
 

• Folkbiblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur (Bibliotekslagen 2013:801,   
7 §).  

• Barn- och ungdomar ska beaktas särskilt inom folkbiblioteksverksamheten för att 
stimulera till läsning och främja språkutveckling. Med hänsyn till deras olika behov ska 
de erbjudas litteratur (Bibliotekslagen 2013:801, 8 §).  

• Alla barn ska ges möjlighet att utveckla läslust, så att de inte endast läser av plikt. Folk 
och skolbiblioteken har ett gemensamt ansvar för detta (Thomas 2000, s.7).  

• Skolbibliotek har en viktig uppgift genom sitt läsfrämjande arbete med att väcka läslust. 
(Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 2006, s.14f).  

• Skolbiblioteken spelar en central roll för elevers läs- och skrivkunnighet (Unescos 
folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 2006, s.14f).  
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Bibliotekslagen (2013) och Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest ger ämnet för den 
aktuella studien relevans genom att boksamtal är en läsfrämjande metod som både kan ge ett 
intresse för läsning, stärka läsvanor samt utveckla språket. 
 
Enligt Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006, s.10) är folkbibliotekens 
huvuduppgifter att arbeta för information, läskunnighet, utbildning och kultur bland annat genom 
att skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder och genom att erbjuda möjligheter 
till kreativitet och personlig utveckling. Jag anser att boksamtal skapar möjligheter till personlig 
utveckling t.ex. genom att man kan lära sig mer om andra människor och genom att man kan 
identifiera sig med karaktärer i böcker och lära sig mer om sig själv.  
 
Skolbibliotekspersonalens synsätt och agerande relateras i den aktuella studien till läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) som förkortas Lgr-11. Detta eftersom 
skolbiblioteket är en del av skolan och enligt Svensk biblioteksförening (2009) ska 
”skolbiblioteken ... vara ett verktyg för förverkligandet av skolans pedagogiska inriktning och 
mål”. Enligt Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006, s.14) är skolbibliotekets 
mål att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner.  
 
Skolans värdegrund och uppdrag samt övergripade mål och riktlinjer formulerar bl.a. att:  
 

• Det är viktigt att utveckla en trygg identitet. 
• Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse i hur de har 

det samt förståelse för deras värderingar. 
• Skolan ska uppmuntra att skilda uppfattningar förs fram (Lgr-11, s.7f). 
• ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av 

ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och 
etiska överväganden” (Lgr-11, s.13).  

 
Genom boksamtal kan man öva sig på kritiskt tänkande och formulera sina egna 
ställningstaganden. Läsning och samtal om böcker kan också skapa möjligheter för att lättare 
kunna se saker och ting från andra människors perspektiv och då bättre förstå dem, menar jag.  
  
Enligt Barnkonventionen (2009, s.15, 19 och 29) har alla barn rätt till tankefrihet, yttrandefrihet, 
samt rätt att uttrycka sin mening och få sin åsikt beaktad. Undervisningen ska syfta till att 
utveckla barns fulla möjligheter samt respekt för mänskliga rättigheter. Varje barn har rätt till 
fritid, lek och vila. När det gäller barns kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av 
sina resurser. Biblioteken är en statlig resurs. Jag anser att boksamtal främjar barns kulturella 
rättigheter samt rätten till en meningsfull fritid.  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

1.2.1 Problemformulering 
Det är ett problem att läsglädjen, läsförmågan och läsförståelsen bland barn i åldern 9-14 år har 
minskat eftersom det är viktigt både för barnen idag och för deras framtid att ha en god 
läsförmåga. Med hjälp av läsfrämjande metoder kan vi skapa möjligheter att öka den. 
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Hur kan bibliotekspersonal bidra till en förändring och möjliggöra en ökning av läsförståelse och 
läsglädje bland barn i nio- till fjortonårsåldern? Hur optimerar bibliotekspersonal 
förutsättningarna för att barn ska få en ökad empati och självkännedom? Jag menar att boksamtal 
är en användbar metod. 
 
Chambers (2011, s.143f , 136-138) menar att det blir klarare och tydligare för oss vad vi tänkt om 
vi uttrycker det högt. Genom samtal med andra kan vi bättre förstå det som vi först tyckte var 
svårt, under vår egen läsning. Chambers (1995) anser att en förtroendeingivande vuxen som t.ex. 
en bibliotekarie kan guida barn så att de kan upptäcka allt det som litteraturen kan ge.  
 
Genom denna undersökning vill jag utforska bibliotekspersonals syn på boksamtal och deras 
agerande under boksamtal, för barn i åldern 9-14 år. Detta relateras till bibliotekens styr- och 
policydokument. För att ta reda på vilka styrdokument och policydokument som 
bibliotekspersonalen har att förhålla sig till och vilken relation dessa har till bibliotekspersonalens 
praktiska arbete studeras styr- och policydokument. Styrdokumenten är t.ex. Bibliotekslagen 
(2013), kommunala biblioteksplaner och Lgr-11. Policydokumenten är t.ex. Unescos skol- och 
folkbiblioteksmanifest samt bibliotekens lokala verksamhetsplaner. Jag intervjuar 
bibliotekspersonal samt observerar boksamtal där bibliotekspersonalen agerar samtalsledare. 
 
Ämnet boksamtal för barn har uppmärksammats tidigare i flera master- och magisteruppsatser. 
Ämnet är också mycket uppmärksammat i litteratur inom ett skolsammanhang, där många lärare 
håller i boksamtal. Genom den information jag sökt har jag nästan bara funnit master- och 
magisteruppsatser som tar upp ämnet bokklubbar på folkbibliotek. Övrig forskning i detta ämne 
ser ut att vara ett relativt outforskat område.   
 
Någonting som skiljer denna studie från andra är att jag undersöker både barnbibliotekariers och 
skolbibliotekspersonals förhållningssätt till boksamtal och arbete med detta. Jag anser att det är 
intressant att undersöka på vilket sätt som deras syn på och arbete med boksamtal skiljer sig. 
En särskild inriktning med denna studie är också att bibliotekspersonalens förhållningssätt till att 
tala om känslor under boksamtalen studeras. Jag vill undersöka om och i så fall hur 
bibliotekspersonalen skapar möjligheter för barnen till personlig utveckling, till ökad empati samt 
till en större förståelse för andra människor. Denna studie hoppas jag ska ge inspiration till olika 
sätt att arbeta med boksamtal. Jag vill även visa på vilken relation som kan finnas mellan hur 
bibliotekspersonal ser på boksamtal och hur de agerar. 
 
Enligt Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006) bör folkbiblioteken erbjuda 
möjligheter till personlig utveckling. Skolbiblioteken är en del av skolan och enligt Lgr-11 ska 
skolan främja förståelse för andra människor och för hur de har det och för deras värderingar. 
Eriksson Barajas (2012, s.120) menar att vi genom att läsa och samtala om människor med andra 
förutsättningar i andra länder kan få en ökad förståelse för hur andra har det.  
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I Högskolan i Borås verksamhetsidé och strategi står det bland annat att professionsorientering 
präglar högskolans programutbildningar och att forskningen kännetecknas av samhällsrelevans. 
Jag menar att denna studie är aktuell och relevant på en samhällelig nivå eftersom statistiken 
enligt PRILS och IEA.s läsarundersökning visat att läsförståelsen och läsglädjen minskat bland 
barn i åldern 9-14 år. Om man anknyter till Chambers så menar jag att det finns stöd för att 
boksamtal kan vara en användbar metod för att förändra statistiken. Chambers (1995, 2011) 
menar att boksamtal kan ge barn intresse för läsning samt en ökad läsförståelse.  
 
Att stimulera till läsning och att främja språkutveckling tillhör bibliotekens uppdrag enligt 
Bibliotekslagen (2013) vilket ger uppsatsämnet relevans för den praktiska verksamheten på 
biblioteken. I broschyren Om institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ 
Bibliotekshögskolan (s.9) står det att samverkan med profession är en väsentlig del för att 
utveckla forskningen och för att främja kunskapsutvecklingen inom området. 
 
Jag menar att uppsatsämnet är relevant att studera inom Biblioteks- och informationsvetenskap 
eftersom studien är professionsinriktad då jag intervjuar bibliotekspersonal och observerar deras 
arbete med boksamtal. Även om boksamtal studerats tidigare inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen så har den här studien en speciell inriktning. Min föresats är att studiens 
speciella inriktning ska kunna bidra till nya kunskaper inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen som forskningsområde och till blivande och nu verksamma 
bibliotekarier. Dessa kunskaper kan vara hur bibliotekspersonal genom boksamtal kan skapa 
möjligheter till empati, personlig utveckling, läsförståelse och läslust. Jag vill också att studien 
ska ge kunskap om likheter och skillnader mellan olika bibliotekspersonals sätt att arbeta med 
boksamtal.  
 
Som bibliotekarie är det en angelägen samhällsuppgift att arbeta för barns läsglädje och 
språkutveckling. Tvärvetenskaplig forskning relaterad till studier kring bibliotekariernas 
yrkesutövning som t.ex. vid boksamtal kan ge framtida och verksamma bibliotekarier stöd till 
vidare utveckling.  

1.2.2 Syfte 
Syftet med studien är att studera hur och på vilket sätt bibliotekspersonalen arbetar med och ser 
på boksamtal samt vilken roll styr- och policydokumenten har för deras arbete.  

1.2.3 Frågeställningar 
Vilka likheter och skillnader mellan olika bibliotekspersonals synsätt och agerande kan tolkas 
utifrån följande aspekter: 
 

• Läsfrämjandet, bokvalet och ledarrollen? 
• Att samtala om personliga ämnen och att skapa möjligheter till personlig utveckling och 

ökad empati? 
• Att främja språkutveckling och läsförståelse? 
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1.2.4 Avgränsningar 
Jag har valt att enbart intervjua och observera bibliotekspersonals arbete med bokklubbar och 
boksamtal och inte lärares. Detta för att lärare har en annorlunda roll och fokuserar mer på att 
barnen ska lära in nya kunskaper enligt kursplanen och att testa deras kunskaper. Under 
observationerna koncentrerar jag mig främst på bibliotekspersonalens agerande och inte barnens. 
Studien fokuserar på boksamtal för barn i åldern 9-14 år, den så kallade bokslukaråldern. Under 
boksamtalen samtalade de endast om skönlitteratur. Tanken var att alla deltagare skulle få 
möjlighet att läsa samma bok/böcker som sedan diskuterades. På bokklubbar förekommer det att 
man inte läser gemensamma böcker i klubben. 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Boksamtal: Boksamtal är det ord som används i den svenska översättningen av Chambers (1998) 
bok Böcker inom oss: Om boksamtal. Ordet används i denna bok för att beskriva organiserade 
samtal i skolklasser där alla elever har läst samma bok. Jag menar att ordet även är applicerbart 
på samtal där man träffas i en grupp och diskuterar en bok där tanken är att alla ska ha läst 
samma bok, även om det sker på fritiden. Boksamtal är ett ord som också används av en del av de 
informanter som jag intervjuat i denna undersökning för att beskriva denna företeelse. 
Synonymer till boksamtal är textsamtal och litteratursamtal. Se exempelvis Tengberg (2011) 
Samtalets möjligheter - Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan. 
 
Bokklubb: De bokklubbar som jag studerar i denna undersökning är träffpunkter på biblioteket 
där barnen ses på sin fritid för att umgås och samtala om böcker. Bibliotekspersonal fungerar som 
ledare för dessa träffar. I en bokklubb ses man vid återkommande tillfällen. Deltagarna i 
bokklubbar kan ibland läsa olika böcker till träffarna som de sedan berättar för varandra om. På 
så vis kan de få boktips.  
 
I bokklubbar kan man också samtala om en gemensam bok som alla läst och ha lekar, tävlingar 
och pyssel. Barnen i bokklubbarna brukar delas in i olika ålderskategorier. Bokklubb är den term 
som bibliotekspersonalen och barnen i den aktuella studien själva använder och därför har jag 
valt att använda samma term. Bokklubb är också den term som bibliotekspersonalen valt i sin 
marknadsföring av bokklubbarna. 

Förståelse: I Nationalencyklopedin gick inte någon definition av ordet läsförståelse att finna. 
Enligt Nationalencyklopedin (2014) betyder förståelse att tillgodogöra sig tankemässigt innehåll 
och utvidgat förmåga att tillgodogöra sig innebörd: läsförståelse. 

1.4 Disposition 
Kapitel 1 börjar med inledningen. Efter det följer bakgrunden med statistik över barn i 9-14 års 
ålders läslust och läsförståelse. I avsnittet presenteras också bibliotekens uppdrag enligt 
styrdokument och policydokument. Därefter följer problemformulering, syfte, frågeställningar, 
avgränsningar och begreppsdefinitioner. Arbetet fokuserar på hur och på vilket sätt 
bibliotekspersonalen arbetar med och ser på boksamtal samt vilken roll styr- och 
policydokumenten har för deras arbete. Kapitlet avslutas med dispositionen. 
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Kapitel 2 innehåller tidigare forskning och övrig litteratur med relevans för den aktuella studien. 
Det är undersökningar om boksamtal i praktiken: Om hur boksamtalen organiseras, om ledarens 
roll, om läsfrämjandet och om bokvalet. I detta kapitel finns även ett avsnitt om hur man genom 
att läsa och samtala om litteratur kan skapa möjligheter till personlig utveckling och till ökad 
empati.  
 
I kapitel 3 följer den teori som senare kommer att användas för analysarbetet. Kapitlet inleds med 
Aidan Chambers (2011) beskrivning av tre ingredienser i ett samtal, att utbyta entusiasm, att 
utbyta frågetecken och att utbyta kopplingar. I kapitlet beskrivs även en lärares fyra viktiga 
uppgifter i boksamtal enligt Chambers. Efter det följer Eriksson Barajas (2012) 
rekommendationer för boksamtal som utgår ifrån hennes upptäckter av olika dilemman som kan 
uppstå under lärares boksamtal. Kapitlet avslutas med kritik som framförts av Aidan Chambers 
samtalsmetodik. 
 
I kapitel 4 Metod, material och urval görs en presentation av informanterna och de observerade 
bokklubbarna och boksamtalen. Här beskrivs också bibliotekens lokala styr- och 
policydokument. Därefter redogör jag för de metoder som jag använt i uppsatsen som är 
kvalitativa intervjuer och observationer. Efter det beskrivs genomförandet. Sex bibliotekspersonal 
har intervjuats. Observationer med bibliotekspersonal som samtalsledare för boksamtal har 
utförts på fem olika platser. För analysen används ad hoc-tekniker. 
 
I kapitel 5 Resultat och analys, kopplas teorin samman med empirin. Resultat som erhållits 
genom intervjuer och observationer analyseras utifrån frågeställningar och vald teori. Avsnitten är 
indelade tematiskt efter frågeställningarna. Avsnitt 5.1 handlar om läsfrämjandet, bokvalet och 
ledarrollen. Avsnitt 5.2 om att samtala om personliga ämnen samt om att skapa möjligheter till 
personlig utveckling och ökad empati. Avsnitt 5.3 om att främja språkutveckling och 
läsförståelse. 
 
I kapitel 6 följer diskussion och slutsatser. Här för jag samman litteraturgenomgången med analys 
och resultat för att diskutera vad jag kommit fram till. I detta kapitel jämförs min studie med 
tidigare forskning. Här besvaras uppsatsens frågeställningar i korthet och mina egna tankar, 
tolkningar och åsikter kring uppsatsarbetet förs fram. 
 
I kapitel 7 följer en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet. 
 
Därefter följer käll- och litteraturförteckning och slutligen bilagor med intervjufrågor, 
observationsformulär, en beskrivning av informationssökningsprocessen, litteraturavgränsningar 
och källkritik. 
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2. Litteraturgenomgång 
Här redovisas tidigare forskning och litteratur med relevans för detta arbete. 

2.1 Boksamtal i praktiken  
- Läsfrämjandet, bokvalet, ledarrollen och organiseringen 
  
I detta avsnitt presenteras några exempel på hur man kan arbeta med boksamtal i praktiken och 
vad som är bra att tänka på. Den första studien som presenteras i detta kapitel är skriven av 
Katarina Eriksson Barajas (2012). Hon är docent i Pedagogiskt arbete. Hon har i sin bok 
Boksamtalets dilemman och möjligheter som utgår ifrån hennes tidigare doktorsavhandling, 
undersökt hur boksamtal i skolklasser går till.  
 
Här nedan presenteras också delar ur Literature circles: voice and choice in book clubs and 
reading groups (2002) som är skriven av Harvey Daniels. Han har en bakgrund som lärare och 
arbetar nu som lärarkonsult. I boken ger han tillsammans med röster från tjugo praktiserande 
lärare förslag och rådgivning för hur man kan arbeta med boksamtal i praktiken. Dessa råd 
gällande ledarens roll, bokval, att utveckla ett bra klimat i gruppen samt att anteckna under 
läsningens gång jämförs i kap 6 Diskussion med informanterna i den aktuella studiens synsätt och 
agerande. Stora delar av den studerade litteraturen vänder sig till lärare, jag anser trots det att den 
är relevant att använda i min studie och är tillämplig även när bibliotekspersonal fungerar som 
samtalsledare. 
 
I Eriksson Barajas (2012) studie över boksamtal deltog åtta grupper, två från varje årskurs i år 4-
7. Lärare fungerade som samtalsledare. Eriksson Barajas spelade in boksamtalen med 
videokamera. 
 
Inför boksamtalen fick eleverna välja fyra böcker var som de var sugna på att läsa. En av 
böckerna som de valt, blev den bok som senare lästes i den grupp som de hamnade i. Vid första 
träffen presenterade läraren boken. Början av boken lästes under lektionen antingen genom att 
läraren läste högt, att barnen läste tyst eller att barnen läste högt för varandra. Skolan hade som 
ett mål att så många elever som möjligt skulle bli bokslukare. Deras strategi var att eleverna 
skulle läsa den första delen i en serie. Detta hoppades de skulle leda till att eleverna ville fortsätta 
läsa böcker i samma serie, vilket det ofta gjorde. Lärarna valde ut populära böcker för 
boksamtalen men ändå inte de allra populäraste eftersom de tänkte att eleverna skulle läsa dem i 
alla fall (Eriksson Barajas 2012, s.120-125). I avsnitt 3.3 presenteras några av Eriksson Barajas 
(2012) rekommendationer för boksamtal. 
 
Bokval och vuxnas guidning - Forskning visar att det bästa är att barn läser en blandning mellan 
det som de själva valt och det som lärare valt (Zelman, Daniels och Hyde 1998 se Daniels 2002 
s.20). Ivey och Broaddus (2001, s.356-367) gjorde en undersökning där de intervjuat 1765 
sjätteklassare i USA på 23 olika skolor för att ta reda på vad som gjorde att eleverna ville läsa. 
Barnen var motiverade av att själva få välja vad de skulle läsa och att inte bli anvisade. Det var 
ett allomfattande behov hos eleverna att ha ett stort utbud av texter att välja mellan för sin 
läsning.  
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Daniels (2002, s.19-22) menar att barn behöver få möjlighet att utveckla entusiasm och 
nyfikenhet kring litteratur samt utveckla sin egen smak. Ett av de allvarligaste misstagen som 
lärare kan göra är att bestämma helt själv, vilka texter eleverna ska läsa. Föräldrar känner 
instinktivt att du inte kan älska böcker som du blir tvingad att läsa. För att läsning ska bli en 
livslång vana så behöver den vara frivillig och anknyta till läslust och självbestämmande. 
 
Att få lite inflytande betyder mycket för elever. Att få vara med i ett boksamtal där man pratar om 
den bok som man valt att läsa i tredje hand hellre än att inte ha fått välja alls kan göra en stor 
skillnad i motivation. Att få lov att läsa en särskild bok nu istället för senare kan också vara 
motiverande. Även om eleverna väljer böcker att läsa själva så är det bra om läraren ger guidning 
och ser över deras bokval. Ett test kan göras genom att läraren låter eleven läsa en bit högt, för att 
bedöma om boken förståtts tillräckligt bra. Boksamtal är till för självständig nöjesläsning och då 
är det bra om läsningen inte är för svår (Daniels 2002, s.76-80). 
 
Enligt Chambers (1995) påverkar våra förväntningar på en läsupplevelse oss. Det vi tror att vi 
kommer att uppleva när vi läser påverkar vad vi sedan upplever. Det är därför viktigt att inte 
känna sig tvingad till att läsa utan få en positiv upplevelse av det. Chambers (1994, s.15f) anser 
att det inte är utvecklande för oss som läsare att alltid läsa samma typer av böcker som t.ex. 
böcker ur samma serie. Om vi gör det så kommer vi inte vidare i vår läsutveckling. Enligt Tveit 
(2004) är det bra att bredda läsarnas smak eftersom det utvecklar språket mer samt ger en större 
intellektuell stimulans. 
 
Organisation av boksamtal och barns delaktighet - Vid lärarnas boksamtal i Midwest i Kanada så 
är det elevernas eget val vad de ska läsa. Tillfälliga boksamtalsgrupper formas baserade på bokval 
med mellan 2-6 elever. Barnen använder noter som guidning i sina diskussioner och i sin läsning. 
Diskussionsämnenena kommer från eleverna. Ett antal frågor listas upp där de kan knyta an 
boken till sig själva och sitt eget liv. Daniels anser att det är utmanande för elever att göra sina 
egna uppgifter och att själva välja diskussionsämnen. Om elever själva får hitta huvuddragen och 
meningen med en text så hjälper det dem på vägen mot intellektuell självständighet.  
 
Lärarna i Midwest vill att boksamtal ska vara öppna och naturliga samtal om böcker och att olika 
tolkningar ska kunna göras och olika åsikter tillåtas. På deras boksamtal så är avvikelser ifrån 
ämnet välkomna. Lärarna fungerar själva som diskussionsledare och inte som ”vanliga lärare” 
eller gruppmedlemmar. Utvärdering sker genom elevernas egna utvärderingar av sig själva samt 
av lärarna. Boksamtalen ska ge en känsla av lekfullhet och barnen ska ha roligt. Lärarnas 
huvudsakliga roll i boksamtalen är att leda, stödja och organisera (Daniels 2002, s.17-26). Många 
av de moderna inlärningsteorierna visar att små barn lär sig nästan allting av vikt för dem genom 
att leka det först. Genom boksamtal kan man skapa en lekfull och nära interaktion. Många lärare 
säger att de och deras elever har så roligt och trevligt tillsammans under boksamtalen (Daniels 
2002, s.25). Daniels (2002, s.27-29) ser boksamtal som en del i ett balanserat läsprogram där 
mycket annat också ingår i skolan med olika typer av läs- och skrivövningar. 
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Läsfrämjande och ledarrollen - För att upptäcka att böcker kan ha mer att ge än spänning så 
behöver de flesta hjälp genom att diskutera sin läsning med mer erfarna läsare. Boksamtal kan 
vara en hjälp för att fler läsare ska fortsätta läsa även efter bokslukaråldern (Kuick, 2005). 
Chambers (1994, s.15f) och hans kollegor kom fram till att det var genom att samtala med och 
lyssna till personer som de respekterade och tyckte om som de fick lust att upptäcka allt det som 
litteraturen kan ge. Chambers (1995) menar att bibliotekarier kan vara en sådan samtalspartner 
och på så vis hjälpa barn att behålla intresset för läsning.  
 
Ledarens roll - Enligt Chambers (2011, s.186) är det bra om läraren lägger fram sin upplevelse 
efter de andra deltagarna i ett boksamtal, eftersom hen är en auktoritet. Annars kan det leda till att 
lärarens uppfattning styr vad som ligger i fokus i diskussionen eller att hens tolkning får en 
särställning.  
 
I boksamtal vill vi få reda på hur andra upplevde en bok. Om en lärare uttrycker vad en bok 
egentligen handlar om eller vad som hör eller inte hör till samtalet kan det leda till att barn 
berättar det som de tror att läraren vill höra. Det skulle också kunna leda till att barnen får en 
negativ inställning till läsning inom skolan. Något som ökar självförtroendet i samband med 
boksamtal är att ha läst boken eller böckerna som diskuteras noggrant. Det är bra att låta någon 
fråga vara obesvarad så blir det något att fundera på till senare (Chambers 2011, s.175-178, 188).   
 
Om att utveckla ett bra klimat i gruppen - Sara Nordlund och Melissa Woodbury är lärare i 
Michigan i Kanada och de har anordnat boksamtal för barn i fjärde klass. De menar att elever 
behöver utveckla kommunikationen med varandra först innan de är redo att prata informellt om 
böcker med lärare. Eleverna i fjärde klass i Michegan får träna på att lyssna aktivt på varandra 
och lära sig hur man ser ut när man lyssnar noggrant. Lärarna talar om att det inte är okej att få 
någon att känna sig bortgjord, vare sig i klassen eller någon annanstans. Eleverna vet att 
nedvärderingar inte bara kan ges med ord och handling utan även med blickar och att ingenting 
av detta tolereras. Eleverna ska behandla varandra med respekt och känna sig fria att uttrycka 
sina frågor, tankar och åsikter om en bok (Daniels 2002, s.149). Chambers (2011) menar att 
läsare behöver känna sig betydelsefulla och trygga när de berättar om sin läsning. Det är viktigt 
att respektera varandra. Det är lärarens uppgift att förmedla till alla elever att samtligas 
upplevelser och reflektioner är värda att lyssna på och ska respekteras. 
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2.2 Boksamtal kan främja empati och personlig utveckling 
Här nedan beskrivs några författares syn på vad läsning och samtal om läsning kan ge för vår 
förmåga till empati och hur man kan arbeta med att främja empati och personlig utveckling. Detta 
jämförs i kap.5 Resultat och analys med om bibliotekspersonalen i min studie hade en liknande 
syn och ett liknande arbetssätt. 
 
Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. Persson (2007, 
s.256f) menar att Nussbaum (amerikansk filosof) är den mest uppmärksammade representanten 
för idén om perspektivbytets betydelse i litteraturläsningen. Hon är den person som skapat 
begreppet Narrativ fantasi (narrative imagination). Detta innefattar förmågan att se saker och 
ting ifrån andra människors perspektiv för att på så vis få en större förståelse för hur andra 
människor tänker och känner utifrån deras erfarenheter och värderingar. Det innebär också att 
kunna leva sig in i andra människors situation och deras levnadsvillkor. Det handlar om att se 
andra i sig själv och att se sig själv i andra. Det är genom att läsa litteratur som denna förmåga 
stimuleras bäst. 
 

... the narrative imagination. This means the ability to think what it might be like to be in the shoes 
of a person different from oneself, to be an intelligent reader of that person's story, and to 
understand the emotions and wishes and desires that someone so placed might have (Nussbaum 
1997, s.10f). 

 
Genom boksamtal kan barn tala om sina tankar och känslor kring det lästa och gå in mer på 
djupet i texterna. Då får de större möjlighet att relatera texterna till sitt eget liv och då förstå sitt 
eget liv bättre (Eriksson Barajas 2012). Genom att läsa om människor med andra förutsättningar i 
andra länder kan vi öka förståelsen för hur andra har det. Det är dock inte bara läsningen som 
möjliggör skapandet av nya perspektiv. Det är lika viktigt att samtala om det lästa (Eriksson 
Barajas 2012, s.120). Booth 1988, Rosenblatt etc. se Persson (2007, s.261f) anser att ”Den första, 
mera omedelbara, naiva och empatiska, läsningen måste bearbetas och problematiseras i kritiska 
samtal om texten och läsupplevelsen efteråt”.  Känsla och förnuft kan bindas samman genom en 
blandning av uppslukande och kritisk läsning (Nussbaum se Petersson 2007). 
 
Empati och inlevelse med andra människor är nödvändigt i många yrken samt grunden i ett 
demokratiskt samhälle. Men litteraturläsning och litteratursamtal blir inte automatiskt empatiska 
om inte samtalsledaren ständigt arbetar för att samtalen och läsningen ska vara reflekterande. Om 
den är det kan man kritiskt granska både sina egna och andras argument (Molloy 2009, s.342). De 
diskussioner som förs under boksamtal behöver inte följa bokens tema eller budskap. En tolerant 
och fördomsfri bok kan diskuteras i stereotypa ordalag och läsning av en stereotyp bok kan leda 
till en fördomsfri och tolerant diskussion. En lärare som vill att elever ska utveckla sin förståelse 
för andra människor kan därför både utgå ifrån en stereotyp text eller en som går emot klichéerna. 
Om läraren väljer en stereotyp bok som samtalsbok för att sedan under boksamtalet ifrågasätta de 
uppfattningar som förs fram i texten kan det bli både en utmaning och en möjlighet (Eriksson 
Barajas 2012, s.120-125). I ett dialogiskt samtal ska deltagarna lyssna på varandras argument. 
Målet ska vara att man kommer överens. För att ett sådant samtal ska vara möjligt behöver 
deltagarna behandla varandra med respekt (Englund 2000, s.6 se Molloy 2003, s.303). Och inga 
individer eller uppfattningar får uteslutas på förhand (Roth 2001 se Molloy 2003).  
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”Jag har svårt att tänka mig ett bättre gifte mellan skolans demokratiuppdrag och 
kunskapsuppdrag än ett litteratursamtal där empati och förståelse för fiktiva gestalters öde kan 
förenas med en kritisk blick på egna och andras värderingar och åsikter” (Molloy 2009, s.342). 
 
Att förstå andra människor genom samtal om etiska och existentiella frågor - Gudrun Fagerström 
(2007, s.17, 25 och 333) är universitetslektor i litteraturvetenskap och har även utbildat sig och 
arbetat som svensklärare på högstadiet. Hon studerade ett läsprojekt som fokuserade på 
existentiella frågor. Hennes syfte var att diskutera vilka faktorer som främjade detta. I läsprojektet 
med en femteklass ingick bland annat boksamtal där en lärare ledde samtalen. Fagerström (2007, 
s.37) ansåg att lärarens samtalsmodell var dialogisk i hög grad. Läraren utgick från elevernas 
reflektioner för att få igång en verklig dialog. Därefter valde hon själv samtalsämnen som hon 
fann meningsfulla att diskutera. Hon valde ut böcker som tog upp etiska - och existentiella frågor. 
Hon ledde samtalen och såg till att alla fick komma till tals. Hon valde inte för svåra ämnen som 
exempelvis dödshjälp eller incest. Hon ville att eleverna skulle diskutera frågor som det inte alltid 
finns ett svar på och betonade också detta. Hon menade ändå att det finns fasta etiska värden, i 
överensstämmelse med skolans värdegrund. Ett utdrag ur skolans värdegrund finns i avsnitt 1.1.2 
i den aktuella studien. I kap 6, Diskussion relateras Fagerströms studie till min studie.  

2.3 Master- och magisteruppsatser om boksamtal    
Här nedan presenteras tre olika master- och magisteruppsatser som liksom min studie handlar om 
boksamtal för barn. I diskussionen, kap.6 jämförs bibliotekspersonalens uttalanden från Wallerek 
Myrgrens (2011) och Skönblads (2011) undersökningar med resultaten från min studie. 
 
Den första studien som presenteras nedan är skriven av Karlsson och Steen (2006). Liksom i min 
studie användes en kombination av metoderna intervjuer och observationer. Karlsson och Steen 
studerade tre olika läsfrämjande åtgärder medan denna studie har ett mer djupgående fokus på 
boksamtalet. Deras undersökning skiljer sig också från min genom att de använt annan teori. 
 
Karlsson och Steen (2006) har i sin magisteruppsats Lust och lärande i läsfrämjandet - 
Pedagogiska perspektiv på bibliotekarierollen ... gjort fem observationer av bibliotekariers 
läsfrämjande åtgärder med metoderna bokprat, boksamtal och sommarboken. De har även gjort 
fyra kvalitativa intervjuer med bibliotekarierna. De har analyserat empirin med hjälp av tre olika 
pedagogiska perspektiv som kallas: Individuell konstruktivism, social konstruktivism och det 
traditionella perspektivet. I de fall som bibliotekariernas pedagogik inte passat in på någon av de 
tre perspektiven har ett fjärde alternativ lagts till som kallas vardagspedagogik. ”Denna antyder 
att det sätt man tror att elevens medvetande är konstruerat på och vilken hjälp eleven behöver för 
att kunna lära sig styr, hur pedagogen utformar undervisningen” (ibid s.71). Enligt den 
individuellt konstruktivistiska uppfattningen skapar varje individ sin egen kunskap om världen. 
Med social konstruktivism menas att kunskap skapas och formas i samspel med andra människor. 
Inom det traditionella perspektivet ses kunskapen som objektiv och kan föras över mellan 
personer genom språket. 
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Bibliotekarierna hade ofta själva inte någon uppfattning om vilken som var deras pedagogiska 
roll. I analysen upptäcktes att samma bibliotekarie kunde ha flera olika pedagogiska perspektiv 
och roller. I ett boksamtal kan en auktoritär ledare göra att dennes kunskaper återskapas i gruppen 
i stället för att gruppens kunskaper och reflektioner kommer fram. I boksamtalet kan 
bibliotekarien och barnen gemensamt skapa förståelse och kunskap om det lästa där 
bibliotekarien fungerar som samtalsledare. Bibliotekarierna i undersökningen erbjöd barnen ett 
brett bokurval som var anpassat efter deras nivå, intressen och förförståelse. Med en större 
pedagogisk medvetenhet och kunskap kan bibliotekarier reflektera mer över sitt handlande och då 
lättare lyckas med sitt läsfrämjande (Karlsson och Steen 2006). 
 
Nästa uppsats som presenteras är skriven av Wallerek Myrgren (2011). Hon intervjuade i sin 
masteruppsats skolbibliotekarier och lärare medan jag intervjuar bibliotekspersonal både på 
skolor och på folkbibliotek. Hon har studerat informanternas syften och samarbete medan jag i 
den här studien främst studerar informanternas synsätt och agerande. 
 
Wallerek Myrgren (2011) undersökte i sin masteruppsats Bokcirklar i grundskolan: Om 
bokcirklar ledda av skolbibliotekarier och lärare vilka syften som skolbibliotekarier och lärare 
hade med boksamtalen på de skolor där de arbetade. Hon ville också ta reda på hur 
bibliotekarierna och lärarna samarbetade kring boksamtal och hur deras litteraturpedagogiska 
roller skiljde sig. Som teori använde hon Montiel-Overalls modell för samarbete mellan lärare 
och skolbibliotekarier. Hon gjorde fem kvalitativa intervjuer med skolbibliotekarier och tre med 
lärare.  
 
På frågan om syftet med boksamtalen så svarade samtliga informanter att det var att eleverna 
skulle få fördjupa sin läsupplevelse. Undersökningen visade att lärarna också hade pedagogiska 
syften med boksamtalen och valde vilka böcker som barnen skulle läsa till deras boksamtal samt 
gruppsammansättningen. Lärarna ville att eleverna skulle upptäcka någonting nytt som de inte 
skulle läst om de fått välja själva. Skolbibliotekarierna lät eleverna välja böcker fritt och i större 
utsträckning även välja grupptillhörighet (Wallerek Myrgren 2011, s.51f). I avsnitt 6.1.1 i den 
aktuella studien undersöks om informanterna valde böcker till boksamtalen på samma sätt som i 
Wallerek Myrgrens studie eller om de valde böcker på ett annat sätt. 
 
Det var skolbibliotekarierna som var ansvariga för att förse boksamtalen med litteratur. Lärarna 
upplyste bibliotekarierna om barnens läsnivå. Bibliotekarierna såg det som en av sina viktigaste 
uppgifter att något så när känna till barnens läsnivå och läsintressen. Boksamtal som sker på 
skoltid måste förhålla sig till vad elever bör lära sig enligt kursplanen medan boksamtal som sker 
på barns fritid är friare (ibid s.53). 
 
Wallerek Myrgren (2011, s.55) menar att när man använder boksamtal som ett pedagogiskt 
instrument skulle det kunna få vissa elever att associera boksamtal med skolprestationer. I 
skolbibliotekariernas boksamtal fann hon att det inte fanns samma prestationskrav som i lärarnas. 
I slutdiskussionen kom Wallerek Myrgren (2011, s.59) fram till att lärarna i hennes studie ville att 
eleverna skulle lära sig någonting genom boksamtalen ”... trots att de sagt att syftet var att de 
ville öka barnens läslust ...”. 



   14   

Wallerek Myrgren (2011, s.60) framhåller att fler skolbibliotekarier borde få hålla i boksamtal. 
Skolbibliotekarier har goda kunskaper om litteratur och om hur man väcker läslust. Lärare känner 
sina elever väl och har en fördjupad pedagogisk kännedom. Därför gynnas boksamtal av 
samarbete. Rektorer och skolledning borde göra samarbetet kring boksamtal mer formellt för att 
på så vis garantera dess fortlevnad. 
 
Den sista uppsatsen som jag kommer att presentera här är skriven av Skönblad (2011). Hon har i 
sin masteruppsats studerat boksamtal främst utifrån barns perspektiv. Den heter ”Den boken hade 
jag aldrig läst annars” Om barns deltagande i bokcirklar. Syftet med uppsatsen var att ta reda på 
hur barn i åldern 10-12 år upplevde sitt deltagande i bokklubbar på folkbibliotek och vilken 
funktion bokklubbarna fyllde för dem. Hon ville även ta reda på hur och varför barnen läste, 
vilken litteratur de tyckte om samt hur barnens läsvanor och läsning påverkats av deltagandet i en 
bokklubb. Som metod gjorde hon två observationer över två olika bokklubbar. Hon intervjuade 
också tre barn från varje bokklubb och samtalade med bibliotekarierna som ledde bokklubbarna 
(ibid s.56-62). 
  
Två av de bibliotekarier som Skönblad (2011, s.32f och s.51f) samtalade med gjorde utskick till 
skolor med information om bokklubben vilket lockade till sig många. Efter det beslutade de att 
deltagarna fick anmäla sig för en hel termin. Skönblads intervjuer med informanter från den ena 
bokklubben visade att barnen tyckte att det var givande att höra vad andra tyckte om en bok och 
att samtala om sådant de undrat över eller inte riktigt förstått. Skönblad menar att det kan finnas 
en svårighet i att hitta en bok som är på lagom nivå för alla deltagare. Hon menar även att det är 
centralt att höra efter med barnen vad de vill göra i bokklubben. Hon förstår att ledarna i hennes 
undersökning betonade att bokklubben skulle vara rolig och lustfylld. 
 
Skönblad (2011, s.56-62) menar att entusiasm, lyhördhet, kunskaper om passande litteratur och 
intresse för litteratur var egenskaper som bidragit till bibliotekariernas framgångar med 
bokklubbarna. I den ena bokklubben fick barnen göra en utvärdering om vad de tyckte om den 
och vad som skulle kunna förbättras. I den andra bokklubben upplevdes bibliotekarien öppen för 
barnens förslag. Skönblad (2011, s.56-62) kom fram till att den viktigaste anledningen till att 
barnen läste verkade vara läslust. Genom bokklubbarna blev de sugna på att läsa ännu mer. De 
upptäckte också nya genrer och utvecklade sin empatiska förmåga både genom läsningen och 
genom samtalen.  
 
Skönblad (2011) har liksom jag använt Chambers samtalsmetodik som ett analysverktyg i sin 
studie. Båda bokklubbarna i Skönblads studie gjorde det som enligt Chambers samtalsmetodik, 
tre ingredienser i ett samtal kallas för att utbyta entusiasm och att utbyta kopplingar (se avsnitt 
3.1 i denna studie). Det var dock bara i den bokklubb som de läst och diskuterat samma bok som 
de kunnat utbyta frågetecken, det vill säga de funderingar de haft kring texten och innehållet 
under sin läsning som de undrat över eller inte riktigt förstått. I diskussionskapitlet jämförs 
resultatet från min studie med Skönblads, beträffande om bokklubbarna och boksamtalen i min 
studie använde alla Chambers tre ingredienser i ett samtal. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som används för att analysera materialet. Den första teorin 
som presenteras nedan utgår från Aidan Chambers. Han har arbetat som lärare och 
skolbibliotekspersonal. Numera är han författare. Han har bl.a. skrivit böcker om boksamtal i 
skolklasser och om läsfrämjande på bibliotek (Chambers 1987, 1994, 1995, 2011). Hans teorier 
utgår ifrån hans egna och kollegors erfarenheter (Chambers 1987, s.115f). 
 
Det teorietiska ramverket utgörs av Chambers (2011) tre ingredienser i ett samtal och lärarens 
fyra viktiga uppgifter i ett boksamtal enligt Chambers (1994). Utgångspunkten för den tredje 
teorin är Eriksson Barajas (2012) studie över boksamtal på en skola och de hinder för 
läsfrämjande som hon upptäckt i sin forskning samt de rekommendationer som hon givit för 
boksamtal. 

3.1 Chambers tre ingredienser i ett samtal 
I detta avsnitt presenteras den metodik som Chambers (2011, s.135-141 och s.180) använder 
under boksamtal bl.a. för att få samtalen att utvecklas. Metodiken består av tre ingredienser. Den 
första ingrediensen är att utbyta entusiasm. Den andra är att utbyta frågetecken och den tredje att 
utbyta kopplingar. I den aktuella studiens resultat och analyskapitel undersöks om informanterna 
använder sig av Chambers tre ingredienser i ett samtal. Några informanters syn på denna 
samtalsmetodik framförs också.  
 
När vi börjar samtala om en bok är det bra att börja med någonting som är lätt att kommentera 
och som inbjuder till samtal. Det kan vara sådant som väcker entusiasm (Chambers 2011). I 
ingrediensen entusiasm inkluderas gillanden och ogillanden: Med gillanden menas sådant som vi 
uppskattat och tyckt om under vår läsning. Det kan vara sådant som vi blivit imponerade av och 
som fått oss att fångas av berättelsen eller någonting annat som gjort att vi velat läsa vidare. Med 
ogillanden menas sådant som vi inte tyckte om under vår läsning och som kanske gjort att vi 
velat sluta läsa. Kanske vi känt en motvilja mot vissa delar av berättelsen (Chambers 2011, 
s.135f). 
 
Att utbyta frågetecken (dvs. svårigheter) handlar om läsförståelse. Det kan finnas delar i texten 
som läsaren tycker är svåra att förstå eller som skapar förvirring. Tillsammans med andra går det 
att räta ut frågetecknen och på så vis skapa en större förståelse för texten. Det går inte ut på att 
finna någon korrekt läsning eftersom någon sådan inte finns. Kanske upptäcker läsaren vad texten 
har för innebörd för sig själv (ibid s.136-138). 
 
Att utbyta kopplingar och upptäcka mönster kan handla om att upptäcka hur saker och ting 
hänger ihop i en bok, att jämföra olika texters berättartekniker eller att jämföra karaktärerna i 
olika böcker. På så vis kan vi förstå karaktärerna bättre. Böcker väcker minnesbilder som skapar 
nöje i läsningen. Ett sätt att koppla texten är att jämföra den värld som utspelar sig i texten med 
vårt liv och vår verklighet och på så vis hitta likheter och skillnader mellan de olika världarna. Då 
kan vi göra upptäckter både om vårt liv och om texten. I början när man arbetar med boksamtal, 
kan det vara bra att använda en folksaga eller rim och ramsor eller en annan berättelse där det 
finns väldigt tydliga mönster, för att lättare kunna hitta dem (ibid s.138-141). 
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3.2 Lärarens fyra viktiga uppgifter under boksamtal 
I detta avsnitt presenteras en lärares fyra viktiga uppgifter under boksamtal enligt Chambers 
(1994). Jag anser att de fyra uppgifterna är tillämpliga även för boksamtal ledda av 
bibliotekspersonal. I kap 5 Resultat och analys undersöks om informanterna i denna studie använt 
sig av lärarens fyra viktiga uppgifter under boksamtal. Vad informanterna anser är lämpligt att 
tala om under ett boksamtal utforskas också.  
 
1. Boksamtal handlar i grunden om att samtala om sina upplevelser av en text. Därför är det bra 
att läraren hjälper barnen att föra fokuset tillbaka till texten om samtalet börjar leda bort därifrån.   
 
2. Läraren ska vara beredd på att ställa allmänna frågor som kan användas på alla texter för att få 
samtalet att utvecklas. Det kan vara frågor som handlar om att jämföra olika böcker med varandra 
eller att samma bok kan innehålla flera olika tolkningar.   
 
3. Läraren ska också ha frågor till hands för den specifika bok som det just talas om. Dessa frågor 
gör att barnen får gå djupare in på en aspekt av boken som läraren själv tänker sig skulle vara 
givande för dem att fundera kring. 
 
4. Läraren ska med jämna mellanrum sammanfatta vad som sagts för att alla deltagarna i 
boksamtalet ska få möjlighet att hitta en röd tråd i samtalet, samt få möjlighet att ändra sin 
uppfattning. Slutligen försöker alla medlemmar tillsammans nå fram till bokens innebörd och 
budskap (Chambers 1994, s.106f). 
 
Om att få en ökad läsförståelse genom boksamtal - Enligt Chambers (1994, 1995) gör boksamtal 
oss till mer tänkande och reflekterande läsare. Chambers (2011, s.143f, s.183-185) menar att ett 
boksamtal ska inledas med att var och en i gruppen berättar vad den tycker är uppenbart och 
tycker sig ha förstått. Anledningen till detta är att man inte förstår den djupare innebörden av en 
bok när man först börjar tala om den. En fråga av karaktären ”Vad är det du tror författaren vill 
säga?” är inte en så bra fråga att inleda med. Med jämna mellanrum under samtalets gång ska 
samtalsledaren sammanfatta vad de andra i gruppen sagt så de får möjlighet att ändra sig. Sedan 
när man talat om det uppenbara kan man gå vidare och genom samtal upptäcka en djupare 
förståelse av boken. Någon person i gruppen kanske har förstått en del av boken och någon annan 
har förstått något annat och först genom att koppla samman dessa delar skapar man en större 
gemensam förståelse. Det blir klarare och tydligare för oss vad vi tänkt om vi uttrycker det hela 
högt. Genom att uttrycka någonting högt för andra kan vi också ändra uppfattning. Chambers 
(1994, s.10) undrar om det nu i talets tid finns någonting som är viktigare än att kunna uttrycka 
sig. Att samtala om böcker är det bästa sättet att öva sig för att även kunna föra givande samtal 
om annat i livet.  
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Analysfasen - Daniels och hans kollegor tar seriöst på Rosenblatts (1938 se Daniels 2002, s.23) 
”reader response theory” där man menar att eleverna inte kan komma vidare till analysfasen utan 
att först ha processat och delat med sig av sin egen personliga respons på boken. Många gånger 
räcker det gott och väl att prata om sina upplevelser av en bok och se vad andra skrivit och ritat 
om den. Man behöver inte alltid analysera de litterära komponenterna av ett verk. Jag tolkar det 
som att även Chambers (2011) menar att man inte kan komma till analysfasen direkt när ett 
boksamtal inleds. I diskussionen kommer Daniels (2002) och Chambers (2011) uttalanden om 
läsförståelseprocessen att relateras till observationen.  

3.3 Eriksson Barajas rekommendationer för boksamtal 
Eriksson Barajas (2012) upptäckte i sin undersökning över boksamtal på en skola att djupt 
engagerade litterära samtal om lojalitet, trauma, kärlek, död och ensamhet var ovanliga i 
boksamtalen. Detta ledde till att hon ville ta reda på vilka hinder som fanns för att eleverna skulle 
få ett djupare engagemang i boksamtalen. Här nedan följer några av de problem som Eriksson 
Barajas (2012, s.120-125) upptäckte under de boksamtal som hon studerade samt några av 
hennes rekommendationer för boksamtal.  

 
• Barnen fick läsa ut hela boken till det första boksamtalet men bara prata om den 

första halvan. De som läst ut hela boken fick då huvudbry över vad de kunde prata 
om och inte. 
 

• Att alla barn inte tyckte om att läsa högt blev ett hinder för nöjesläsning. 
 

• Ett ordinarie kunskapsmål för lärarna på den studerade skolan var att testa 
elevernas ordkunskap och minne. Det fanns exempel under boksamtalen där detta 
ledde till att barnens frihet och litteraturupplevelse fick komma i andra hand (ibid 
s.50-55).  

 
• Om målet med boksamtal är att så många elever som möjligt ska bli bokslukare 

ska moment som kan skapa prestationsångest eller oro undvikas t.ex. sådant som 
kan uppfattas som läxförhör. 

 
• Alla aktiviteter i boksamtal bör leda till att elever får en positiv upplevelse och 

inställning till läsning. Elever som älskar berättelser men som läser långsamt kan 
då fångas av bokläsandet. Ett alternativ till läsning är att elever kan lyssna på 
böcker inför ett boksamtal. 

 
• Frågor som väcks i boksamtal kring vad som är verkligt eller inte kan hjälpa elever 

att utveckla sitt kritiska och reflekterande tänkande (ibid s.120-125). 
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3.4 Kritik av Aidan Chambers samtalsmetodik 
Chambers samtalsmetodik skapar möjligheter för alla i ett boksamtal att säga någonting då det i 
dessa samtal finns möjlighet att medverka med små korta kommentarer. Metodiken är också ett 
stöd för svaga läsare då man alltid brukar ha någonting att säga om vad man gillar eller inte gillar 
i en bok. Läraren kan under samtalets gång lyssna och se om det finns några mönster i elevernas 
funderingar. Chambers utgår i sin metodik från små samtalsgrupper där samtalen kan få ta sin tid 
(Molloy 2008, s.77f). De flesta lärare på grundskolans högre stadier arbetar inte med 
litteratursamtal och det är lätt att förstå menar Molloy (2008, s.79) eftersom klasserna är stora 
med 20-30 elever per klass och lektionerna korta, ca.40 min. 
 
Chambers samtalsmetodik problematiserar inte alltid vad barnen talar om. I högre åldrar bör 
lärare stödja sina elever i att se hur våra olika livserfarenheter påverkar oss så att vi tolkar texter 
på olika sätt. Om en lärare vill att hens elever ska ha ett samtal kring det de läst så behöver 
eleverna ha tänkt efter under tiden de läst. Läraren å sin sida behöver ha tänkt på hur samtalet 
med texten ska ske (Molloy 2008, s.77-79). 
 
I en avhandling från 2011 analyserar Michael Tengberg användningen av boksamtal som metod i 
svenska skolor i årskurs 7–9. Texter som diskuteras med lärare och klasskamrater ger en större 
och mer ingående förståelse enligt eleverna. För att föra samtalet framåt behöver lärarna göra 
svåra avvägningar så det krävs en stor kompetens för att leda samtalen. För att nå önskade 
resultat behöver de vara välorganiserade och strukturerade på ett sådant så att det skapar 
möjligheter för eleverna att själva komma till insikter (Tengberg se Litteraturutredningen 2012, 
s.87) 
 
Fagerström (2007, s.34f) menar att Chambers modell inte med självklarhet leder till en tonvikt på 
etiska eller existentiella aspekter. Det förvånar henne inte att Eriksson (nu Eriksson Barajas) i sin 
undersökning inte fann att litterära samtal om existentiella frågor lyftes fram särskilt mycket när 
hon studerade ”bokprat” (bokpresentationer) och boksamtal med lärare i Chambers anda.  
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4. Metod, material och urval 
I detta kapitel redovisas och diskuteras urvalet. Kapitlet inleds med urvalet samt en presentation 
av informanterna bokklubbarna och boksamtalen. Sedan följer ett avsnitt om bibliotekens lokala 
styr- och policydokument. Därefter följer metodavsnittet som inleds med en kort beskrivning av 
den valda metoden. I de där efter följande avsnitten beskrivs rekommendationer för 
genomförande och analys av kvalitativa intervjuer och observationer. Här beskrivs också sådant 
som är bra att tänka på vid val av observation som metod. Efter det beskrivs genomförandet och 
slutligen analysmetoden.   

4.1 Urval samt inledning 
I denna undersökning skriver jag inte ut några personers riktiga namn. Istället använder jag mig 
av pseudonymer. Jag anger inte heller några biblioteks eller skolors riktiga namn. Detta dels för 
att värna om integriteten och dels för att jag inte anser att det skulle tillföra undersökningen något 
nämnvärt att ange personer eller platsers riktiga namn. 
 
Samtliga informanter arbetar som bibliotekspersonal. För en samlad benämning kallar jag 
informanterna för bibliotekspersonal eller informanter. De informanter som arbetar på 
skolbibliotek benämner jag skolbibliotekspersonal och de som arbetar på folkbibliotek benämner 
jag barnbibliotekarier. Intervjuerna genomfördes under vårterminen 2013. Informanterna i 
undersökningen har jag namngett i bokstavsordning för att underlätta för läsaren. Informanterna 
har fått möjlighet att själv välja ett namn på den tänkta bokstaven. Barnbibliotekarierna kallar jag 
Amanda, Beatrice, Cecilia och Diana. Skolbibliotekspersonalen kallas Erika, Felicia och 
Gabriella. 
 
Biblioteken har jag namngett efter samma begynnelsebokstav som den informant jag 
djupintervjuat på det biblioteket. Det är Amanda, Cecilia, Erika, Felicia och Gabriella som jag 
gjort djupintervjuer med. En kortare intervju genomfördes med Diana medan Beatrice endast 
medverkade som boksamtalsledare. I samtliga av de observerade bokklubbarna ingår samtal om 
en eller flera böcker som alla fått möjlighet att läsa inför boksamtalet med information om att 
boken/böckerna ska diskuteras under samtalet. Dessa samtal om böcker kallar jag boksamtal. 
 
Som metod används en kombination av intervjuer och observationer. Observationer av boksamtal 
gjordes på fem olika platser med bibliotekspersonal som samtalsledare. Intervjuer gjordes med 
sex av sju samtalsledare. Här nedan följer en presentation av informanterna, bokklubbarna och 
boksamtalen. 

4.1.1 Aspholmens bokklubb med Amanda och Beatrice 
Amanda och Beatrice arbetar på ett folkbibliotek. De var ledare för en bokklubb som jag 
benämner Aspholmens bokklubb. Biblioteket ligger i en förort utanför en stor stad. Amanda är 40 
år. Hon har tidigare studerat biblioteks- och informationsvetenskap. Hon har arbetat som 
bibliotekarie sedan 2008 och som barnbibliotekarie i ca 1 ½ år.  Sedan september 2011 har hon 
arbetat med den här bokklubben. Beatrice är 37 år och har läst Biblioteks- och 
informationsvetenskap. Hon har jobbat som bibliotekarie i sju år och har haft boksamtal med 
barn sedan 2009. 
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Barnen på bokklubben var i åldern 9-12 år. Bokklubben hölls vid ett bord i barnens vanliga 
biblioteksrum. Det serverades fika. Först hade vi boksamtal och sedan var det en tävling med 
frågor om barnböcker och deras innehåll. Bibliotekarierna presenterade även några böcker. 
Böckerna som lästes inför boksamtalet var Glasbarnen av Kristina Ohlsson, Eddie 12 och hon 
som heter Elsa/ Elsa 12 och han som heter Eddie av Thomas Halling och Pojken som svävade av 
John Boyne. Bibliotekarierna hade inte delat upp ledarskapet utan de hade gemensamt ledarskap 
för hela boksamtalet. 

4.1.2 Cederlundens bokklubb med Cecilia och Diana 
Cecilia och Diana arbetar på ett folkbibliotek och var ledare för en bokklubb som jag benämner 
Cederlundens bokklubb. Biblioteket ligger i en förort utanför en stor stad. Cecilia är 42 år. Hon 
tog magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap 1997. Efter studierna arbetade hon 
fyra år som skolbibliotekarie. Sedan tio år tillbaka arbetar hon som barnbibliotekarie. 
Bokklubben har hon varit ledare för sedan höstterminen 2012. Diana är 59 år. Hon tog examen på 
bibliotekshögskolan i Borås 1982. Hon har arbetat som barnbibliotekarie sedan 1984 vilket hon 
gör fortfarande. 
 
Bokklubben hölls i ett särskilt ”mysrum” där det även brukar hållas sagostunder. Barnen var 9-12 
år gamla. Vi började med boksamtal, sedan var det fika och pyssel. Böckerna vi talade om var 
Svart Glas av Maud Mangold och Äventyrsveckan av Sofia Nordin. Cecilia var samtalsledare för 
samtalet om Svart Glas och Diana var samtalsledare för Äventyrsveckan.  

4.1.3 Ekskolans boksamtal med Erika 
Erika är 58 år och arbetar på ett skolbibliotek som ligger i en förort utanför en stor stad. Skolan 
kallar jag Ekskolan. Det är en skola med klasser från förskoleklass till årskurs 9. Erika har en 
bakgrund som mellanstadielärare. Hon hade klass till och med 2001 då hon började arbeta i 
skolbiblioteket, eftersom att de tyckte att det behövde vara bemannat med personal som hjälpte 
barnen med informationssökning, att hitta böcker och annat. 
 
Eleverna på Ekskolan gick i femte klass. Boksamtalen skedde på elevernas svensklektioner. 
Tidigare hade Erika haft två till tre boksamtal med klassen under terminen. Barnen var indelade i 
tre grupper. Boksamtalen var tjugo minuter vardera och hölls i biblioteket som ligger väldigt 
öppet där många kan gå förbi. Jag lyssnade på alla tre boksamtalen direkt efter varandra. I två av 
grupperna var det ungefär fem barn och i en var det tre barn. I grupp 1 pratade de om Vargbröder 
av Michelle Paver, I grupp 2, Ingen ser dig av Anna Knutsson & Ann-Christine Magnusson och i 
grupp 3, Ska vi rymma av Bo R. Holmberg.  

4.1.4 Furulundskolans boksamtal med Felicia 
Felicia är 55 år hon arbetar huvudsakligen på ett skolbibliotek i en mindre stad. På orten finns 
låg, mellan och högstadium. Skolan har jag valt att kalla Furulundsskolan. Felicia har arbetat som 
skolbibliotekarie sedan 1988. Hon började arbeta med boksamtal för tio år sedan ungefär. Nu 
håller hon och en annan bibliotekarie tillsammans i boksamtal för årskurs fyra. Det har de gjort i 
ungefär tre år. Felicia höll nyligen i ett boksamtal för årskurs sju också, vilket hon inte gjort på 
länge. 
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Eleverna på Furulundskolan gick i sjunde klass. Boksamtalen skedde på elevernas 
svensklektioner. Vi satt i ett litet grupprum bakom lektionssalen och hade boksamtal. Eleverna 
var indelade i två grupper. I grupp 1 talade de om Eko av Kim Olin och i grupp 2, Matchad av 
Ally Condie.  

4.1.5 Guldregnsskolans bokklubb med Gabriella 
Gabriella är 62 år och arbetar på ett skolbibliotek som ligger i en större stad. Skolan kallar jag 
Guldregnsskolan. Gabriella har jobbat på skolbiblioteket sedan 2011. Det här är den andra 
bokklubben som hon håller i. Gabriellas bakgrund är väldigt brokig. Hon har bl.a. läst 
litteraturhistoria och sociologi. Hon har arbetat utåtriktat i olika administrativa yrken. Gabriella 
tog vikariat på Guldregnsskolan som spansklärare och har bott i ett spansktalande land i många 
år. Det var när hon började arbeta på skolan som hon upptäckte biblioteket, som då inte var 
bemannat och började arbeta där.  
 
Barnen gick till bokklubben på fritiden direkt efter skolans slut. Bokklubben hölls inne i 
biblioteket som är i ett särskilt rum. Vi fick sitta för oss själva och det fanns mjuka soffor att sitta 
i. Barnen gick i fjärde till sjätte klass. På bokklubben hölls huvudsakligen boksamtal men det var 
även öppet för annat. Vi fikade och lekte en ordlek. Jag var med och lyssnade på två boksamtal 
med samma grupp. Vid det första boksamtalet talade vi främst om En ö i havet av Annika Thor 
och vid det andra Little Darlings av Jacquline Wilson.  

4.2 Styr- och policydokument för de lokala biblioteken 
I detta avsnitt beskrivs de styr- och policydokument för de lokala biblioteken som har relevans 
för den aktuella studien. Detta inkluderar biblioteksplaner, bibliotekens policydokument samt 
utbildningsmålen för ämnet svenska.   

4.2.1 Uppdrag för Aspholmens folkbibliotek och Cederlundens folkbibliotek 
En verksamhetsidé för folkbiblioteken i staden har utarbetats: Folkbiblioteken ska med 
professionell hjälp och vägledning skapa lust och motivation till läsning och språkutveckling, 
eget skapande och kreativitet samt lärande och upplevelser (med hänsyn till anonymiteten kan 
källan till denna biblioteksplan ej anges här men den finns i uppsatsförfattarens ägo). 
Ett mål är att ungdomar ska få ett mer aktivt deltagande i aktiviteter och samverka mer med 
kultur och fritidssektorn och även genomföra fler aktiviteter och arrangemang själva (Saxat från 
budget 2013, i uppsatsförfattarens ägo). 
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4.2.2 Skolbibliotekens lokala styr- och policydokument 
För Guldregnsskolans och Furulundskolans skolbibliotek fanns inget policydokument att tillgå 
för den särskilda skolan. I biblioteksplanen för den stad där Furulundsskolans skolbibliotek 
ligger, står det: Att väcka läslust, inlärning av svenska språket och att stimulera språkutveckling 
är grundskolebibliotekariens viktigaste uppgifter. Att utveckla en rik och nyanserad svenska är av 
stor betydelse för att kunna uppnå de nationella målen. ... ”Skolbiblioteket ska vara en integrerad 
del i skolans pedagogiska arbete ...”. Enligt arbetsplanen på det skolbibliotek där Erika arbetar 
ska skolbiblioteket bl.a. ”... skapa och stärka läsvanor” samt ”... stödja och främja skolans 
utbildningsmål”. Både Furulundsskolans biblioteksplan och Ekskolans arbetsplan betonar alltså 
både läsningen och utbildningsmålen, dock på lite olika sätt. Biblioteksplanerna i båda de städer 
som jag har med i undersökningen framhåller att skolbiblioteken ska integreras i det pedagogiska 
arbetet på skolorna.  

4.2.3 Uppdrag för Ekskolans skolbibliotek 
Ekskolan har skrivit en arbetsplan för boksamtal. I årskurs 1-5 är bibliotekspersonal ansvarig 
samtalsledare för boksamtal med eleverna. I år tre har eleverna boksamtal i grupp med 
genusfokus, i år fyra boksamtal i grupp med högläsningsfokus. I år fem har de boksamtal i grupp 
med fokus på skrivarstil och ordkunskap samt böcker av olika genre. I åttan och nian har eleverna 
också boksamtal, men det är läraren som är ansvarig för det. 

4.2.4 Utbildningsmål för ämnet svenska 
Jag har i denna uppsats tagit med avsnitt ur läroplanen för grundskolan eftersom skolbiblioteket 
är en del av skolan. Det är också så att den här uppsatsen handlar om boksamtal med 
skönlitteratur och det är i ämnet svenska som barnen på de här två skolorna vars boksamtal jag 
har observerat har haft boksamtal. 
 
Enligt Lgr-11 (s.222) ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i att: 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 
Elever ska få stora möjligheter att läsa och att finna glädjen i att genom litteraturen förflytta sig i 
tid och rum. På så sätt kan de få ett ökat intresse för litteratur och utveckla läslust. Att läsa 
litteratur från olika delar av världen och från olika tider ger ett brett perspektiv på litteraturen. 
Litteraturen kan ge nya kunskaper. Den kan även ge hjälp och tröst för den som vill finna svar på 
frågor om livet och omvärlden. Genom att diskutera livets frågor utifrån litteraturen kan eleverna 
uppnå undervisningens syfte att de ska utveckla sitt språk, sin identitet samt få en ökad förståelse 
för omvärlden (Kommentarmaterial till kursplanen i svenska 2011, s.9). ”I mötet med olika typer 
av texter … ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk ... ” (Lgr-11, s.222). 
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I det centrala innehållet i svenska för årskurs 4-6 står det bl.a. att man ska tala om miljö och 
personbeskrivningar i berättande texter (Lgr-11, s.224f). Det centrala innehållet i svenska för 
årskurs 4-9 inkluderar bl.a. lässtrategier för att förstå och tolka texter för att urskilja texters 
budskap (Lgr-11, s.224f). I svenskämnets kunskapskrav för grundskolan när det gäller 
läsförståelse bedöms bl.a. förmågan att kunna göra sammanfattningar med koppling till 
sammanhang (Lgr-11, s.228-238).  

4.3 Metod 
Jag har i denna studie valt att använda en kombination av intervjuer och observationer eftersom 
jag menar att dessa metoder kompletterar varandra. Intervjuerna kan ge viss information om 
informanternas synsätt och observationerna om deras beteende och deras interaktion med barnen. 
Intervjuerna ger ett längre perspektiv över informanternas arbete medan observationerna ger ett 
bredare perspektiv och information om den specifika situationen.  
 
Patton (se Merriam 1994) menar att intervjuer är ett bra sätt att få information om vad någon 
tänker på eller vad någon vet. Vi kan inte observera tankar och avsikter. I denna studie undersöks 
bibliotekspersonals synsätt och jag menar att kvalitativa intervjuer lämpar sig väl för detta syfte. 

 
Om man vill studera människors beteende och deras samspel med sin omgivning får man vanligen 
en mer välgrundad kunskap genom observationer i fält än genom att intervjua dem om deras 
beteende … Intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos 
sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras 
eget perspektiv på sin livsvärld (Kvale 1996, s.100).          

 
Ett alternativ till kvalitativa intervjuer och observationer hade kunnat vara att göra textanalyser av 
boksamtal men som jag skrev i problemformuleringen har jag nästan bara funnit master- och 
magisteruppsatser som tar upp ämnet bokklubbar på folkbibliotek. Övrig forskning om 
bokklubbar på folkbibliotek uppfattar jag som ett relativt outforskat område.   

4.4 Om kvalitativa intervjuer 
När intervjuaren träffar en informant så är det bra om hen inleder med att berätta vad syftet är 
med intervjun samt frågar om det går bra att spela in samtalet och om informanten har några 
frågor. När inspelningen är avslutad är det lämpligt att intervjuaren frågar om informanten har 
något att tillägga. Efter intervjun är det bra om intervjuaren tar sig tid till att fundera över vad 
som upplevts under intervjun inklusive det mellanmänskliga samspelet. Detta kan vara bra att 
använda vid en senare analys (Kvale 1996, s.120f).   
 
Kvale (1996, s.124f) menar att: ”Det centrala är här intervjuarens förmåga att lyssna till vad som 
är viktigt för informanten och på samma gång ha i minnet forskningsfrågorna.” Det kan vara 
fördelaktigt att ställa följdfrågor i anknytning till det som sagts och att då och då ta en liten paus 
för att se om informanten har något mer att säga. Fråga t.ex. om hen själv varit med om det som 
det talas kring. För att intervjun inte ska kretsa för mycket kring oplanerade frågor eller dra ut för 
mycket på tiden kan intervjuaren säga: ”Jag skulle nu vilja ta upp ett annat ämne.” Om 
intervjuaren tror sig veta vad informanten vill säga men är lite osäker, så kan det var bra att ställa 
en fråga som: ”Du menar alltså att …?” Direkta frågor är bra att ställa i slutet av intervjun.   
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Jag har valt att göra öppna halvstrukturerade intervjuer eftersom jag anser att det är lämpligt för 
mindre kvalitativa undersökningar. Detta innebar att jag ställde öppna frågor som skapade 
möjligheter för informanterna att göra egna tolkningar. Några exempel på de frågor som ställdes 
är: ”Vad har du för mål och syften med boksamtalen?” ”Vad ska boksamtalen ge barnen?” ”Hur 
kan barnen få en ökad förståelse för det lästa under boksamtalen?”, resterande frågor finns i 
bilaga 2.  
 
Kvale (1996, s.35) skriver att under en halvstrukturerad intervju kan det uppkomma nya 
fenomen, insikter, aspekter och infallsvinklar som inte planerats från början men som senare visar 
sig vara viktiga. Intervjuaren påverkar till stor del intervjuresultatet. Intervjun är fokuserad på 
vissa teman. Det mellanmänskliga samspelet skapar ny kunskap. 
 

Det vanligaste sättet att registrera intervjuer är idag genom en bandspelare. Intervjuaren kan då 
koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, tonfallet, pauserna och dylikt 
registreras i en permanent form som intervjuaren kan återvända till för omlyssning (Kvale 1996,  
s.147). 

 
I intervjuer strävar man efter att inte ha förutfattade meningar; att ställa ledande frågor kan ge 
missvisande resultat. Att ha väldigt öppna frågor kan försvåra analysen och är svårt att använda 
för oerfarna forskare (Merriam 1994).  

4.5 Observationer 
Observationer genomfördes eftersom en större förståelse för och en direktupplevelse av hur 
bibliotekspersonalen arbetade med boksamtal i praktiken var centralt för studien.  
 
Merriam (1994) menar att en observation ger en direktupplevelse, vilket kan vara en klar fördel 
framför den andrahandsupplevelse som intervjuer leder till. I intervjuer försvinner en del av 
informationen. Det är dock viktigt att tänka på att en observation i huvudsak är subjektiv. 
 
Det forskaren kan ’se’ påverkas av personliga faktorer. En observation sker i en miljö och ett 
sammanhang som hade infunnit sig även om forskaren inte varit där. Forskningen bygger på 
förstahandsinformation där forskaren antecknar vad som sker direkt ute på fältet. Olika forskare 
upplever samma situation på olika sätt. Det är olika vad man minns och hur mycket man minns 
samt hur engagerad och observant man är i det som sker. Forskningen kan underlättas genom ett 
observationsschema. Vilket humör och vilken hälsa vi har för stunden påverkar också 
forskningsresultatet. Även vilka förväntningar vi har. Vi kan också ignorera sådant som vi själva 
inte vill se (Denscombe 2000).  
 
En strukturerad observation ger mer tillförlitlig data än en ostrukturerad. Sammanställning och 
bearbetning blir också enklare. En mer ostrukturerad skapar däremot möjligheter att upptäcka 
oväntade händelser och ger en mer mångsidig bild (Kylén 2004). Med Kyléns (2004) studie som 
bakgrund valdes en ganska fri och ostrukturerad observation eftersom en mångsidig bild 
eftersträvades. Anledningen till detta val var att ett boksamtal sker i en väl avgränsad miljö vid ett 
särskilt tillfälle där ett fåtal personer deltar.  
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4.6 Genomförande 
Jag har i denna studie utforskat barnbibliotekariers och skolbibliotekspersonals syn på och arbete 
med boksamtal. Anledningen till att jag valde att intervjua både barnbibliotekarier och 
skolbibliotekspersonal, var att jag ville ta reda på om deras synsätt och arbetssätt liknade 
varandra eller om det skiljde sig åt. Då främst när det gäller deras arbete med läsfrämjande, 
läsförståelse och samtal om känsliga ämnen under boksamtal.  
 
Genom att jag intervjuat och observerat boksamtal med dels barnbibliotekarier och dels 
skolbibliotekspersonal som samtalsledare, hoppas jag kunna visa på en större variation i hur man 
kan se på och arbeta med boksamtal. Den bredare bilden tror jag kan gynna framtida arbete med 
boksamtal. Då kan man lättare hitta det lämpligaste arbetssättet för den specifika situationen i 
arbetet med boksamtal. Barnbibliotekarier och skolbibliotekspersonal har olika 
kompetensområden. Kanske den som ska arrangera ett boksamtal kan inspireras av båda? 
 
Genom denna undersökning ville jag också ta reda på hur boksamtalen skiljde sig åt mellan de 
boksamtal som barnen gick till på sin fritid och de som de gick till på skoltid. Det är inte så 
vanligt att skolbibliotekspersonal arrangerar boksamtal i de två städer som jag valt som 
studieobjekt så möjligheten att välja informanter var begränsad. För att få ett större djup i studien, 
valde jag att enbart intervjua bibliotekspersonal, som håller i en sådan form av boksamtal, där 
flera personer i gruppen läser samma bok som de sedan diskuterar. För att hitta informanter 
kontaktade jag olika bibliotek för att fråga om de arrangerar boksamtal för barn. En kvinna på 
skolbibliotekscentralen gav mig tips på kontakter. En barnbibliotekarie skickade ut nyhetsbrev 
innehållande min förfrågan till alla barnbibliotekarier i staden.  
 
Intervjuer - Som förberedelse inför intervjuerna gjorde jag en intervjumall med en kombination 
av smalare och bredare frågor, för att kunna vara så flexibel som möjligt i intervjusituationen. 
Intervjufrågorna utgick ifrån Chambers (1994, 2011) och Eriksson Barajas (2012) studier som 
presenterades i kapitel 3 Teori.  
 
Personen jag intervjuar kan bli påverkad på flera sätt av det jag säger. Jag har varit noggrann med 
att inte inleda med ledande frågor då informanten kan förställa sig och säga sådant som hen tror 
att jag vill höra.  
 
Jag träffade informanterna för att intervjua dem vid ett personligt möte och samtalen spelades in 
på mobiltelefon. Intervjuerna var halvstrukturerade, vilket innebar att frågorna var öppna och att 
jag använde mig av ett frågeformulär. Om informanterna tog upp något oväntat som jag 
uppfattade som relevant för min undersökning så kompletterade jag ibland med extra följdfrågor. 
En anledning till att jag använde mig av ett intervjuformulär var för att försäkra mig om att någon 
fråga som var viktig för undersökningen inte utelämnades. 
 
Jag lät inte informanterna veta vilka frågor som skulle ställas under intervjun i förväg eller lät 
dem se frågorna eftersom jag inte ville att detta skulle påverka svaren. Jag ville få spontana svar 
och höra vad det första de kom att tänka på var. Om jag skickat frågorna i förväg hade 
informanterna nog kunnat ge mer utförliga och fokuserade svar. De mer ledande och detaljerade 
frågorna hade det dock inte varit någon fördel att skicka ut, som jag ser det. Detta skulle i allt för 
hög grad påverka resultatet. 
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Under genomförandet av intervjuerna kom det ibland upp nya frågor och jag har därför mejlat ut 
en del av de nya frågorna till de informanter som inte fick frågorna från början. Problemet hade 
kanske kunnat bli mindre om jag gjort en testintervju men det var viktigt att få tillstånd 
intervjuerna i god tid då bibliotekspersonalen ofta är upptagna.  
 
Observationer - Inför observationerna gjordes en observationsmall som utgick från Chambers 
(2011) tre ingredienser i ett samtal som beskrevs i avsnitt 3.1 och Chambers (2011) beskrivning 
av hur man kan få en ökad läsförståelse genom boksamtal som beskrevs i avsnitt 3.2.   
 
Observationerna genomfördes med ett semideltagande. Detta innebar att jag nästintill gjorde 
utomstående observationer och att jag agerade på det sätt som jag fann mest lämpligt i den 
specifika situationen. Eftersom jag i huvudsak var utomstående gav det mig tillfälle att lyssna 
mer på bibliotekspersonalen samt observera deras agerande och interaktion med barnen än vad 
jag hade haft möjlighet till annars. Ibland ställde jag lite frågor eller kommentarer i slutet av ett 
diskussionsämne för att inte upplevas som allt för granskande, utan mer som en deltagare i 
gruppen. Att inte uppfattas som granskande under boksamtalen ansåg jag vara viktigt. Boksamtal 
ska ge positiva upplevelser och en känsla av trygghet och gemenskap. Enligt Repstad (1993, 
s.35) kan ” … total passivitet från observatörens sida ... skapa osäkerhet och möjligen aggression 
hos aktörerna”. 
 
Jag läste ofta den litteratur som det samtalades om på boksamtalen. Då kunde jag följa med bättre 
i diskussionerna och även se vad i böckerna som bibliotekspersonalen valde att fokusera på när 
de ställde sina frågor. Jag kunde då också notera om barnen och bibliotekspersonalen såg samma 
mönster och kopplingar (se avsnitt 3.1) som mig eller om de hittade andra mönster och 
kopplingar. Vid observationerna lämnade jag förfrågningar om att få spela in samtalen. Det var 
dock inte alltid önskvärt och då spelade jag inte in samtalen av respekt för deltagarnas 
bekvämlighet.  

4.7 Analysmetod 
Intervjuerna transkriberades så att ingenting som var viktigt för undersökningen skulle utelämnas. 
Med hjälp av transkriptionerna kunde jag citera vad informanterna sagt för att få fram mer 
autentiska uttalanden. Observationerna har inte transkriberats i sin helhet eftersom studien 
fokuserar på bibliotekspersonalens agerande och inte barnens. Därför har enbart 
bibliotekspersonalens mer betydelsebärande utsagor ifrån observationerna transkriberats, alltså 
det som anknyter till mitt syfte och mina frågeställningar. När jag inte fick möjlighet att spela in 
observationerna gjordes istället skriftliga anteckningar under och direkt efter observationen. 
 
Materialet analyserades med hjälp av olika ad hoc-tekniker. Användning av ad hoc-tekniker 
innebär att man inte använder någon standardmetod för att analysera hela materialet. Istället 
växlar man fritt mellan olika tekniker för att skapa mening (Kvale 1996). Jag började med att läsa 
samtliga intervjuer och observationer och markerade betydelsebärande teman. Därefter sorterade 
jag in intervjuerna och observationerna under dessa teman. De olika informanternas uttalanden 
om samma tema hamnade då under samma rubrik. Dessa har sorterats in under större mer 
övergripande rubriker som sammanfaller med mina frågeställningar. Slutligen har jag 
sammanfattat det hela och även behållit några citat. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel analyseras hur och på vilket sätt bibliotekspersonalen arbetar med och ser på 
boksamtal samt vilken roll styr- och policydokumenten har för deras arbete. Resultat som 
erhållits genom intervjuer och observationers anknytning till teorin analyseras särskilt. Kapitlet är 
indelat tematiskt efter frågeställningarna i tre avsnitt som sedan delats upp i ytterligare avsnitt. 
Under avsnitten presenteras informanterna sedan i bokstavsordning. Anledningen till att jag valt 
att strukturera resultat- och analyskapitlet tematiskt är för att empirin är ganska omfattande.  
 
Jag är medveten om att det är min egen uppfattning av de observerade boksamtalen och 
intervjuerna som förs fram och att jag tolkar resultatet utifrån min egen förförståelse. Det kan 
finnas flera andra rimliga tolkningar av resultatet. 

5.1 Läsfrämjandet, bokvalet och ledarrollen 
Avsnitt 5.1 utgår från den aktuella studiens första frågeställning. Likheter och skillnader mellan 
de olika bibliotekpersonalens synsätt och agerande tolkas utifrån aspekterna: Läsfrämjandet, 
bokvalet och ledarrollen. 

5.1.1 Läsfrämjandet och dess dilemman  
I detta avsnitt beskrivs vad informanterna ville att boksamtalen skulle ge barnen och hur de 
arbetade med läsfrämjande under boksamtalen. Efter det följer ett antal dilemman och möjliga 
hinder mot läsfrämjande som framträtt i bibliotekspersonalens arbete. Dessa utgår från tre av de 
hinder som Eriksson Barajas (2012) upptäckte i sin undersökning (se avsnitt 3.3). Dessa 
kategoriserar jag som: Att läsa högt, att dela upp läsningen samt minnesfrågor. Ett fjärde hinder 
som upptäckts i min undersökning var att inte hinna läsa böckerna inför boksamtalen. 
 
Trygghet och läsfrämjande aktiviteter - Eriksson Barajas (2012, s.120-125) menar att om målet 
med boksamtal är att så många elever som möjligt ska bli bokslukare så ska moment som kan 
skapa oro eller prestationsångest undvikas och att alla aktiviteter i boksamtal bör leda till att 
elever får en positiv upplevelse och inställning till läsning. Om man utgår från Eriksson Barajas 
(2012) så tolkar jag det som att trygghet är viktigt i en grupp för att främja läsning. Enligt 
Nationalencykolpedin (2014) är någon som är trygg fri från oro. Barnbibliotekarierna sa att de 
ville att barnen skulle få en känsla av att bokklubbsträffarna var en fritidsaktivitet och att barnen 
skulle känna sig lite som hemma på biblioteket. De ansåg att den sociala gemenskapen, att ha en 
bra stämning i gruppen och att ha roligt var viktigt och skapade trygghet.  
 
Barnbibliotekarien Amanda menade att om samma personer återkom till boksamtalen frekvent så 
gav det en ökad trygghet. Cecilia menade att Cederlundens folkbiblioteks ”mysiga” rum där de 
hade bokklubbsträffarna skapade en trygg atmosfär. Det fanns en dörr till rummet så att de fick 
vara i fred. Cederlundens bokklubb brukade ofta börja träffarna med pyssel och fika där gruppen 
samtalade om allt möjligt och en god stämning skapades. Sedan brukade de ha boksamtal efteråt i 
”ljuset av” den goda stämningen.  
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Informanterna berättade också att trygghet skapas genom att alla barn blir sedda och genom att ha 
ett trevligt bemötande och se till att alla barn får talutrymme. Enligt min uppfattning hade 
samtliga informanter ett entusiastiskt och trevligt sätt och barnen blev sedda och fick talutrymme.  
 
Att barnbibliotekarierna ville att barnen skulle ha roligt på bokklubbarna och känna att det var en 
fritidsaktivitet stämmer överens med Aspholmens- och Cederlundens folkbiblioteks 
verksamhetsidé där det står att biblioteken ska ge lust och motivation. Barnbibliotekariernas 
uppfattning stämmer också överens med Barnkonventionen (2009, s.29) där det står att alla barn 
har rätt till fritid, lek och vila. 
 
Läsfrämjande - Ett exempel på när informanterna på Aspholmens folkbibliotek arbetade 
läsfrämjande var när de visade upp böcker och frågade om det var några barn som ville låna dem. 
En flicka sa först nej till att låna en bok men när Beatrice läste högt ur den så ändrade hon sig. 
Bibliotekarierna på Aspholmens folkbibliotek brukar ordna fram böckerna som de ska läsa till 
nästa bokklubbsträff åt barnen, så de kan ta med sig böckerna hem och läsa dem direkt. 
 
Både Amanda och Cecilia berättade att barnen får boktips av sina jämnåriga vänner på 
bokklubbarna. Cecilia hoppades att detta skulle leda till att barnen kommer att våga sig på att läsa 
någonting annorlunda och mer omfattande än det de läst tidigare. Hon berättade också att de ska 
ha författarbesök på bokklubben den sista gången för terminen och att det ”kan föda läslust och 
även öppna nya läsvärldar med nya genrer som de [barnen] inte har tänkt att de ska kunna gilla 
innan”. Cecilia hade en idé om att bibliotekarierna skulle kunna läsa det första kapitlet av boken 
högt under boksamtalet. Skolbibliotekspersonalen arbetade främst läsfrämjande genom att tänka 
igenom bokvalet, att låta barnen vara med och välja bok samt genom att skapa en positiv 
stämning. 
 
Minnesfrågor - Under observationen på Aspholmens bokklubb så var det tre barn som deltagit i 
många bokklubbsträffar och tre andra som var nya. I slutet av bokklubbsträffen var det en tävling 
där det ställdes frågor om böcker som diskuterats vid tidigare bokklubbsträffar. Barnen var lite 
oroliga att det skulle vara svåra frågor. Det visade sig att de nya barnen på bokklubben inte kunde 
svara på frågorna. Jag upplevde att de barn som varit med på bokklubben tidigare tyckte att det 
var roligt med tävling.  
 
På Guldregnsskolan ställde Gabriella frågor om vad barnen kom ihåg om författarna. Hon sa: 
”Annika Thor, kommer ni ihåg någonting över huvud taget?” En flicka sa att hon inte kom ihåg 
någonting. Två andra flickor berättade att de läst andra böcker av henne. Därefter frågade 
Gabriella: ”Kommer ni ihåg någonting om den andra författaren? Vad hette hon?” Gabriella 
berättade sedan att hon hette Jacquline Wilson. 
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Att läsa högt - Av informanterna så var det bara Erika som hade haft något arrangemang där 
barnen läst högt. Hon hade ett dilemma gällande sin inställning till högläsning under boksamtal. 
Erika sa att om barnen läser högt på boksamtalen så skulle det kunna vara ett hinder för vissa 
barns läslust eftersom en del tycker att det är jobbigt att läsa högt. Sedan sa hon ”samtidigt så 
måste man ju läsa högt, men det kanske inte jag ska göra i det forumet då jag har boksamtal”. 
Erika menade att om det är någon eller några elever som känner sig obekväma med att läsa högt, 
så skulle de kunna träna högläsning med henne först innan de kommer in i en stor grupp och läser 
högt. 
 
Enligt Ekskolans arbetsplan ska skolbiblioteket bl.a. ” ... skapa och stärka läsvanor”.  I årskurs 
fyra har eleverna boksamtal i grupp med högläsningsfokus. Att läsa högt under boksamtalen är 
delvis förenligt med Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006, s.14f) där det står 
att skolbiblioteken ska främja elevers läskunnighet samt arbeta med att väcka läslust. Att läsa 
högt på boksamtalen är inte fullständigt förenligt med policydokumenten eftersom det kan vara 
ett hinder för läslust. 
 
Att dela upp läsningen - På Aspholmens, Cederlundens och Guldregnsskolans bokklubbar hade 
barnen fått information om att två eller tre boktitlar skulle diskuteras vid nästa boksamtal. 
Informanterna menade att det var viktigt att barnen skulle välja själva hur långt de läste i 
böckerna eftersom det gällde deras fritidsläsning. På Ekskolan och Furulundskolan där det hölls 
boksamtal på skoltid så var det mer bestämt hur långt barnen skulle ha läst. Alla barn på 
Furulundskolan hade läst till ett visst ställe i boken. Det var den enda observationen där barnen 
hade läst lika långt. Erika var den enda informanten som hade planerat för barnen att de skulle ha 
två boksamtal om samma bok. Hon hade planerat att barnen skulle läsa första halvan av boken till 
det första boksamtalet och sedan andra halvan till det andra boksamtalet. Under intervjun sa 
Erika: ”När vi hade den här tjocka boken vargbröder så kunde de inte läsa ut boken på fjorton 
dagar. ... Det gäller att fånga in och se att de har fattat i början där. … Det kan ju vara så att någon 
inte kommit in i boken. ... Då kan det vara bra att få den sammanfattningen från dem som förstod 
lite mer och då är det lättare att fortsätta. ...”  
 
Att inte hinna läsa - Samtliga informanter ansåg att det var viktigt att de själva läser böckerna helt 
eller delvis inför nästa boksamtal. Amanda berättade att hon får läsa böckerna till bokklubben på 
fritiden. Vid något tillfälle har hon inte hunnit med det och då har hon inte kunnat följa med fullt 
ut i diskussionen. En del barn som brukade komma till bokklubben tidigare orkade inte läsa 
böckerna och slutade därför att komma. Amanda framhöll att om hon inte läst böckerna själv så 
kanske ingen av barnen heller skulle vilja läsa. 
 
Sammanfattning: Den sociala gemenskapen och att ha roligt var viktigt för barnbibliotekarierna. 
På samtliga bokklubbar bjöds det på fika och anordnades aktiviteter för barnen. Jag tolkar det 
som att det var för att skapa trygghet och för att barnen skulle ha roligt tillsammans. 
 
Samtliga informanter ansåg att det var viktigt att de själva läser böckerna inför nästa boksamtal, 
vilket de vanligtvis också gjorde. På Aspholmens- och Cederlundens bokklubbar arbetade de med 
läsfrämjande aktiviteter.  



   30   

Den enda informant som haft ett arrangemang under boksamtalen där barnen läst högt var Erika. 
Enligt Ekskolans arbetsplan har eleverna i årskurs fyra boksamtal i grupp med högläsningsfokus. 
Enligt Eriksson Barajas (2012, s.120-125) kan högläsning på boksamtal bli ett hinder för 
nöjesläsning.  
 
Bland informanterna så var det bara Erika som medvetet planerat flera boksamtal om samma bok. 
På Aspholmens- och Guldregnsskolans bokklubbar ställdes minnesfrågor. Eriksson Barajas 
(2012, s.50f) upptäckte i sin studie att lärarnas testning av elevernas minne under boksamtalen 
ibland blev ett hinder för elevernas frihet och litteraturupplevelse. 

5.1.2 Bokvalet 
Detta avsnitt handlar om vad informanterna hade för syn på bokvalet och om det var 
informanterna eller barnen som valde böckerna till boksamtalen.  
 
Barnbibliotekarierna och bokvalet - Amanda och Beatrice brukar välja ut tre böcker till varje 
boksamtal. Ibland har barnen gett förslag på någon bok som de kan läsa och samtala om. Ibland 
har de då valt att ta med den boken som en av samtalsböckerna. Amanda motiverade att 
bibliotekarierna väljer böckerna så här: 
 

Barnen har uttryckt att de tycker att vi väljer väldigt bra böcker, vilket också är en orsak till att de 
är med i bokklubben, för att få bra tips. … vi kan styra urvalet så att vi kan få tag på ett antal ex. till 
varje träff. Jag tycker alltid att det är bra om barnen kan få boken direkt i handen när vi ses. … , vi   
”servar” med detta urval och bidrar med vår yrkeskompetens att välja och presentera litteratur ... 
 

Amanda berättade att deras bokval är väldigt spritt och att de gärna väljer nya och spännande 
böcker. De väljer nya böcker eftersom barnen i gruppen läser väldigt mycket och att det annars 
finns risk att de redan läst dem. Böckerna de väljer kan t.ex. vara kapitelböcker, klassiker, 
faktaböcker och serier. ”Det är ofta roligt med böcker som ҆sticker ut̓ lite, som barnen kanske inte 
skulle ha valt själva”, sa Amanda. Cecilia på Cederlundens bokklubb sa att bibliotekarierna väljer 
böckerna för att de vill bredda barnens smak. De har försökt välja böcker som inte är ”listettor” 
och istället visa på lite ”smalare” titlar och författarskap. Ofta med lite tyngre ämnen som jobbiga 
hemförhållanden och olycklig kärlek.  

 
De två böckerna som vi samtalade om på Cederlundens bokklubb anser jag stämmer överens med 
det bokval av tyngre ämnen som Cecilia själv berättade att de ofta gör. Den ena boken heter Svart 
glas och handlar om en flicka som har en mamma som har bipolär sjukdom. Den andra boken 
heter Äventyrsveckan och handlar om mobbning. 
 
Skolbibliotekspersonalen och bokvalet - Erika menade att det finns både för och nackdelar med 
att som bibliotekspersonal styra bokvalet och att det är betydelsefullt för barnen att upptäcka nya 
genrer. Hon sa: ”Det är viktigt att ta ett steg till ifrån det man läser och gå vidare. Så många har 
sagt att ҆Jag hade aldrig valt den boken själv i biblioteket men tack vare att jag blev påtvingad en 
bok så har jag hittat andra genrer̓.” 
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Felicia hade en delvis anorlunda uppfattning och verkade kritisk till ett ofrivilligt bokval: 
”Läraren kanske säger att barnet måste ta en skönlitterär bok och inte får ta en faktabok. Jag 
tycker att det viktigaste är att barnen får ta en bok som intresserar dem. Jag tycker att man 
alltid ska välja bok efter intresse.”  
 
Skolans läroplan och kursplanen i svenska är relevant för Erika och Felicia. Där står det att 
eleverna i utbildningen ska få möjligheter att finna glädjen i att läsa. De ska också få 
kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika platser i världen 
(Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska s.9, Lgr-11 s.222). ”I mötet med olika typer 
av texter … ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk ... ” (Lgr-11 s.222). Om 
man utgår från detta menar jag att Felicias synsätt är delvis förenligt med styrdokumenten. I 
avsnitt 6.1.1 förs ett resonemang kring Felicias synsätts förenlighet med styrdokumenten.  
 
Erika och Felicia har båda valt ut ett begränsat urval av böcker till sina boksamtal som eleverna 
får välja bland. Erika har valt ut tjugo titlar och Felicia åtta. Felicia framhöll att om bokvalet ska 
bli särskilt bra för den enskilda eleven så får man ha ett större urval men att det då är svårt att få 
ihop grupper. Erika menade att en del av de tjugo böckerna inte var så bra som samtalsböcker 
egentligen och att hon skulle behövt mer pengar till att köpa in fler böcker. I framtiden kommer 
hon kanske att vända sig till skolbibliotekscentralen istället för att få in böcker. Erikas tanke med 
att barnen får välja fritt bland tjugo böcker är att de ska känna sig delaktiga. I boksamtalsgruppen 
med de mest svaga läsarna på Ekskolan hade de valt den mest svårlästa boken, vilken de inte 
hann läsa ut. 
 
Gabriella som höll i en bokklubb på skolbiblioteket på barnens fritid var den informant som gav 
barnen den största valfriheten. Gabriella och barnen lade tillsammans fram förslag på böcker att 
läsa till nästa samtal, ibland blev det en tonårsbok. Gabriella menade att om barnen fick vara med 
och välja så ökade chansen att de hört talas om den bok som blev vald till samtalsbok och att det 
då inte blev ”så skoligt och läraraktigt liksom”. Hon sa i stället: ”Den här har jag hört ska vara 
jättebra. Ni kan läsa på baksidan så får ni tänka lite vad väljer ni? Och så har vi omröstning och 
så blir det så att majoriteten får ju bestämma.” 

 
Även om alla var med och valde bok så kände Gabriella ett stort ansvar över bokvalet. Hon 
tyckte inte att de kunde ha vilken bok som helst som samtalsbok. Hon menade att om de t.ex. 
valde en bok som handlade om destruktiva familjer eller personer så ville hon att den skulle visa 
på lösningar och att det gick bättre för karaktärerna så småningom. Gabriella sa sedan, ”… jag 
ansvarar ju ändå någonstans för vad som sägs och det som kommer upp här. Det sätter ju igång 
känslor och tankar som man kanske bär med sig flera månader efteråt …”. 

 
Sammanfattning: Både på Aspholmens- och Cederlundens bokklubb så var det bibliotekarierna 
som i första hand valde samtalsböckerna. Detta överensstämde också med informanternas synsätt. 
Erika menade att det finns både för och nackdelar med att styra bokvalet.  
 
Enligt min uppfattning hade Felicia och Gabriella ett liknande synsätt när de gällde att de ville ge 
barnen ett fritt bokval. Däremot hade inte Felicia möjlighet att ge ungdomarna så stor valfrihet i 
praktiken, för att kunna få ihop grupper.  
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5.1.3 Ledarens (lärarens) fyra viktiga uppgifter under boksamtal 
I detta avsnitt undersöks om informanterna använde sig av Chambers modell (1994, s.106f) över 
lärarens fyra viktiga uppgifter under boksamtal (se avsnitt 3.2). Uppgifterna kategoriserar jag 
som Allmänna frågor, specifika frågor, sammanfatta och fokus. 
 
Allmänna frågor - Samtliga av de informanter som jag gjort djupintervjuer med ställde allmänna 
frågor under de boksamtal som studerades. Jag upplevde under observationerna att barnen ofta 
hade någonting att säga om hur de upplevde böckerna och vad de tyckte om dem.  
 
 Amanda sa under intervjun att hon brukar fråga vad barnen tyckte om böckerna. Cecilia sa att 
hon tycker att det är bra att ha Chambers frågor till hands och att även kunna vara spontan. Hon 
berättade att de på Cederlundens bokklubb låtit barnen styra samtalen till stor del och att de ställt 
följdfrågor i anknytning till det som barnen sagt. Under observationen använde Cecilia 
”Chambers frågor” om gillanden och ogillanden (se avsnitt 3.1).  
 
Även Erika använder ofta Chambers allmänna frågor som en grund i samtalen. Hon sa att samtal 
om gillanden och ogillanden ger flera olika uppslag att tala vidare kring och att barnen alltid 
brukar kunna säga någonting som det tyckte om i boken. Under observationen ställde Erika 
frågor om gillanden och hon frågade även om barnen hittat något ställe i boken som de tyckt varit 
svårt att förstå eller som varit krångligt eller konstigt.  
 
Felicia hade en särskild frågemall med allmänna frågor till boksamtalen, där ingick frågor som 
liknar Chambers frågetecken och kopplingar. Frågorna var till exempel: ”Känner ni igen 
någonting från ert eget liv?” och ”Har ni hittat någonting som ni undrar över i boken?”  
 
Gabriella och Amanda hade inte någon särskild modell som de använde. Gabriella sa: ”Jag har ju 
ett basutbud av frågor, men under ett samtal kommer det ju upp frågor och man kanske börjar 
fokusera mer på en person [i boken]. Så småningom kommer det kanske utkristallisera sig 
någonting som jag känner att jag alltid måste ta med.”  
 
Specifika frågor - Alla informanter som jag gjort djupintervjuer med ställde specifika frågor 
under observationerna. 
 
Sammanfatta - Under observationerna sammanfattade inte informanterna vad barnen och 
ungdomarna sagt. Ett resonemang kring detta förs i kapitel 6, Diskussion.  
 
Fokus - Barnbibliotekarierna verkade inte tycka att det var något problem med att prata om annat 
än boken på bokklubbsträffarna. Amanda berättade att en bokklubb för henne inkluderar mycket 
mer än att bara diskutera litteraturen. De brukar prata om allt möjligt annat på bokklubben också. 
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Under boksamtalen på Cederlundens bokklubb har böckerna de läst varit i fokus. Cecilia menar 
att det som vuxen gäller att vara uppmärksam på om någon tappar fokus och då föra samtalet 
tillbaka till boken. Hon sa dock, lite motsägelsefullt att de inte har ” … varit så strikta i samtalen 
som man kanske ska vara, för det har känts så härligt när samtalen bara har fladdrat iväg”. 
Boksamtalen har då exempelvis hamnat i barnens vardag och det har bibliotekarierna låtit det 
göra. Som jag tolkar det så menar Cecilia att det är bra att ha fokus på boken men att det finns 
fördelar och tillfällen då det betyder mycket för den sociala sammanvaron att tala om någonting 
annat. 
 
Skolbibliotekspersonalen ansåg att det var bra att hålla fokus på boken under ett boksamtal. Ett 
angeläget etiskt ämne som man kommer in på, tack vare boken menade Erika dock var positivt. 
Felicia ansåg att det var bra om man kom in på relevanta livsfrågor eller samhällsfrågor, eftersom 
barnen går i skolan för att klara sig bra i livet. Om barnen var väldigt intresserade av att tala om 
någonting annat än boken så tyckte Gabriella att man fick ge dem den tiden. 
 
När Erika och Felicia talade om att komma in på etik, livsfrågor och samhällsfrågor under 
boksamtalen tolkar jag det som att de menade diskussioner där eleverna förde fram sina 
personliga uppfattningar och etiska ställningstaganden. Detta i enlighet med Lgr-11 (s.8 och s.12) 
där det står att skolan ska uppmuntra att skilda uppfattningar förs fram och betydelsen av 
medvetna personliga och etiska ställningstaganden. Under observationerna av boksamtalen höll 
samtalen till klart övervägande del fokus på böckerna.  
 
Sammanfattning: Samtliga av de informanter som jag gjort djupintervjuer med ställde specifika 
frågor under de boksamtal som studerades. Däremot sammanfattade inte informanterna vad 
barnen och ungdomarna sagt. 
 
Samtliga av de informanter som jag gjort djupintervjuer med ställde allmänna frågor under de 
boksamtal som studerades. Chambers (1994, s.106f) menar att de allmänna frågorna som kan 
användas på alla texter är till hjälp för att få samtalen att utvecklas. Detta överensstämmer med 
hur jag upplevde observationerna.  
 
Generellt sett menade informanterna att det var positivt att ha fokus på böckerna under 
boksamtalen men att det fanns undantagsfall då de ansåg att det var viktigt att samtala om 
någonting annat. Under observationerna av boksamtalen hölls samtalen också till klart 
övervägande del fokus på böckerna.  
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5.2 Att samtala om personliga ämnen och att skapa möjligheter till 
personlig utveckling och ökad empati 
Detta avsnitt utgår från studiens andra frågeställning. Likheter och skillnader mellan de olika 
bibliotekpersonalens synsätt och agerande tolkas utifrån aspekterna: Att samtala om personliga 
ämnen och att skapa möjligheter till personlig utveckling och ökad empati. 

5.2.1 Bibliotekspersonal, empati och personlig utveckling 
Barnbibliotekarier, empati och personlig utveckling - Amanda ansåg att det var bra att prata om 
känslor under boksamtalen: ” … man kanske kan känna igen sig, eller kanske få förståelse för 
andras känslor.” Cecilia menade att det var bra att prata om ”stora ämnen”: 
 

 ... Det avdramatiserar det ”stora” i de något och gör att det kan kännas lite bättre och mindre 
skrämmande när man pratar om dem. Ibland delar man saker ur verkliga livet. Någon 
karaktär/händelse slår an något och man känner att man kan dela med sig av något verkligt när alla 
har haft samma läsupplevelse. Det kan nästan bli en liten terapeutisk stund. 

 
När jag var på besök på Aspholmens bokklubb så började vi med att prata om Glasbarnen. 
Amanda berättade om sin egen upplevelse av att ”triggas igång” och bli rädd för någonting och 
undrade om någon kände igen sig. Detta lockade en flicka till att berätta om en upplevelse hon 
haft av att det spökade. Den andra boken vi samtalade kring hette Eddie 12 och hon som heter 
Elsa/ Elsa 12 och han som heter Eddie. En flicka på bokklubben berättade att hon tyckte att 
boken var dålig och att hon inte förstod sig på karaktären Eddie. Amanda gav då en förklaring 
och talade kring det faktum att Eddie hade problem hemma. 
 
Precis som på Aspholmens bokklubb samtalande de på Cederlundens bokklubb om olika 
karaktärer i böckernas agerande. I följande konversation kan vi se hur Cecilia först låter en flicka 
själv reflektera kring och berätta om karaktärernas agerande.  
 
Cecilia: Var det någonting speciellt som ni inte gillade med den då? (hon menar boken Svart 
glas). 

Flicka: Huvudpersonen. 

Cecilia: Huvudpersonen, Umbra? 

Flicka: Ja hon är kanske lite kaxig. 

Cecilia: Kaxig? 

Flicka: Hon e lite kaxig så, hon är inte elak. 

Cecilia: Finns det någon anledning till att hon är som hon är liksom tror ni? 

Flicka: Hon är ganska stressad. 

Cecilia: Varför är hon det? 

Flicka: För att hennes mamma har lite problem. 

Cecilia: För de andra som inte har läst kan du bara berätta kort vad du tycker är mammans 
problem? 
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Flicka: Hon har så här, jag vet inte vad sjukdomen heter men i några veckor brukar hon måla jätte 
mycket och vara upphetsad och sånt och andra veckor brukar hon bara ligga i sängen och … se 
väldigt sjuk ut. Eftersom hon inte orkar göra någonting och har låst in sig i galleriet så brukar 
Umbra göra allting själv och därför är hon stressad. 

Cecilia berättade sedan att mamman i boken har bipolär sjukdom och att det finns två sidor av 
sjukdomen. Hon gav också flickan beröm för att hon beskrivit det bra. Cecilia läste också en bit 
ur boken, där mamman i boken berättar om sin sjukdom för sin dotter. Cecilia talade sedan vidare 
om bipolär sjukdom och sa: ” … Hon hade kanske aldrig kunnat måla om hon bara haft den där 
lugna perioden. Det vet jag ju att man säger om genier, att många av dem faktiskt varit lite 
psykiskt sjuka.” 

Diana var samtalsledare för den andra boken som heter Äventyrsveckan, även hon talade om 
karaktärernas personlighet och agerande. Diana berättade tidigt under samtalet om sin egen 
upplevelse av att huvudkaraktären Amanda hade det jobbigt. Senare under samtalet berättade en 
flicka om en händelse i boken där berättelsen tar en vändning. Det är i samband med att Amanda 
serverar Filip en soppa. Filip säger att soppan inte är god och Amanda blir arg och häller ut 
soppan, Filip ändrar sig sedan och säger att den är god. Flickan på bokklubben sa att hon trodde 
att Filip i boken sa så för att han inte ville bli lämnad ensam. Varken Diana eller Cecilia ställde då 
någon följdfråga. Efter samtalet om Äventyrsveckan sa Cecilia: ”Jag tror att detta kan vara en 
väldigt bra bok att använda om man har problematiken i klassen att läsa högt.” 
 
Skolbibliotekspersonal, empati och personlig utveckling - Samtliga skolbibliotekspersonal 
önskade att boksamtalen skulle ge barnen en fördjupad inblick i sig själva. Erika och Gabriella 
framhöll att barnen ska få lära sig om andra människor och andra kulturer. Erika och Felicia 
menade att det är viktigt att prata om sina känslor. Erika berättade att eleverna ofta relaterar 
böckerna till sig själva och sina egna upplevelser. Hon plockar även fram sådana bitar medvetet 
för att hon vill att de ska reflektera.  
 
Felicia sa att litteraturen kan vara en hjälp för att lättare kunna prata om sina känslor och 
uttryckte sig så här: 
 

… Även det här att kunna uttrycka sig att kunna prata om sina känslor. ... Meningen är väl det att 
de ska prata om sig själva men genom boken … När man pratar om en person i boken kan man ju 
säga att jag tyckte att han eller hon gjorde fel där eller där, man kanske har gjort ett sådant fel själv 
men det säger man ju inte. Man kanske ångrar något man gjort och då kan man ju säga att någon i 
boken gjorde något dumt. …   
 

Felicia framhöll att hon ville att ungdomarna skulle reflektera över vad karaktärerna gjorde och 
varför. Hennes agerande stämde väl överens med hennes syn och med Kommentar materialet till 
kursplanen i svenska (2011, s.9) där det står att eleverna genom att diskutera livets frågor utifrån 
litteraturen kan uppnå undervisningens syfte att de ska utveckla sin identitet samt få en ökad 
förståelse för omvärlden. 
 
Under boksamtalen ställde Felicia flera frågor med anknytning till olika karaktärers agerande så 
som: ”Jag undrar om man verkligen bryr sig om sina barn om man vet så lite?” Denna fråga ledde 
till att gruppen kom in på en diskussion kring hur mycket man kan dölja för föräldrarna och 
varför huvudpersonen undanhöll en hel del om sig själv och sitt liv för föräldrarna. 
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Gabriellas syn speglades i hur hon arbetade med boksamtalen, där hon ofta ställde frågor och 
diskuterade kring karaktärernas agerande. På den ena bokklubbsträffen på Guldregnsskolan 
talade de om En ö i havet. En yngre flicka på bokklubben tyckte att karaktären Märta var elak. En 
annan äldre flicka sa att hon kunde förstå omständigheterna i boken och att tanten ju hade förlorat 
sin dotter. Gabriella höll med den äldre flickan och sa: ”Det tror jag är en rätt tolkning av Märta.” 
Gabriella talade också om fostermammans Märtas splittring mellan förnuft och känsla och sa att 
”känslorna sa henne att hon ville ha flickan hemma hos sig fast förnuftet sa att hon skulle få gå på 
läroverket”. 
 
Gabriella återkopplade under intervjun till boksamtalet om En ö i havet och den yngre flickan 
som tyckte att fostermamman Märta var elak. Hon menade att det var en del saker som flickan på 
bokklubben inte förstått. Gabriella hade ett dilemma mellan om hon skulle förklara för flickan 
eller hålla tolkningen öppen. Hon sa: 

 
… jag tror att vi hade behövt ha ett extra samtal. Jag vill ju å ena sidan inte få henne att känna 
någonting av att hon inte fattade. ... Jag tror inte riktigt på det här att ge henne en förklaring. Att du 
förstår att ... lite kan man ju förklara, ...  om mobbning och om kvinnan som hade förlorat sitt barn 
men då blir det ju jag som analyserar och psykologiserar och berättar för dem ... hur jag upplever 
boken. ... Däremot ska man ju inte bara lämna henne med att den här boken var jätte dålig eller jag 
kunde inte läsa den. ... Jag förstod ju att det hade kommit henne väldigt nära … 
 
Jag tror jag säger det nästa gång: ”Har du tänkt på den här boken?” Då kanske hon säger ”näe” och 
då kanske man ska låta det vara. ... Säger hon någonting så där så. Jag tror jag kommer berätta för 
henne att jag nu läser andra boken och att det går riktigt bra för de här flickorna, att det är kul nu 
och inte alls ... ”ska du läsa den istället?” Utan bara så att det blir en liten avslutning som är positiv. 
 

Sammanfattning: Barnbibliotekarierna ansåg att det var positivt att samtala om känslor/”stora 
ämnen” under boksamtalen. De förklarade också karaktärerna i böckernas känslor och agerande 
eller berättade om sina egna känslor eller frågade om barnens känslor i anknytning till detta.  
 
Skolbibliotekspersonalen ville att barnen skulle få en fördjupad inblick i sig själva samt få lära 
sig om andra människor och kulturer. Samtliga skolbibliotekspersonals synsätt kan kopplas till 
skolans styrdokument Kommentar materialet till kursplanen i svenska (2011, s.9) och Lgr-11 
(s.7). Felicia och Gabriella ställde flera frågor med anknytning till olika karaktärers agerande 
vilket överensstämmer med vad som står i Lgr-11 (s.7). Kopplingen mellan Erikas agerande 
under observationen och hennes synsätt och styrdokumenten var inte så tydligt.  

5.2.2 Att samtala om personliga ämnen  
Ursprunget till Eriksson Barajas (2012) undersökning låg i att hon upptäckt att djupt engagerade 
litterära samtal om t.ex. kärlek, död och ensamhet var ovanliga i boksamtalen på skolan. Detta låg 
sedan till grund för att jag i min studie ville ta reda på vad informanterna hade för uppfattning om 
vad det fanns för möjligheter och hinder för att tala om personliga och känsliga ämnen under 
boksamtalen. Jag ville även ta reda på om jag själv kunde tolka några sådana möjligheter och 
hinder under observationerna samt vilka för och nackdelar som informanterna såg med att tala 
om personliga ämnen under boksamtalen.  



   37   

Om personliga och känsliga ämnen inte kom upp under boksamtalen trodde Erika och Felicia att 
det kunde bero på gruppsammansättningen. Erika sa att alla inte har ”lärt sig finkänslighet och 
kan kommentera dumt!” Om problemet uppstår så kan man ta upp det direkt i gruppen och 
diskutera. Man kan säga: ”Du vill inte bli behandlad så! och så får man plocka fram den egna 
känslan i det”. Under observationen på Ekskolan styrde Erika upp barnen för att de skulle vara 
respektfulla emot varandra. Ibland kunde det vara något barn som nedvärderade lite vad någon 
annan sagt och hon gav då en tillrättavisning.  
 
Gabriella hade till viss del en annan uppfattning än Erika och sa: 
 

Jag vet inte om någon skulle säga: ”Vad dum du är! Hur kan du tänka så?” Då får man väl vänta till 
något annat tillfälle och få den personen att förstå att så ska man inte ...  Man kan ju inte sitta där 
heller och säga att ”så ska väl inte du säga?” ... Men det är klart att lite kan man ju alltid avstyra 
och hjälpa till så där. Men också att säga det att: ”Det här stannar ju mellan oss!” Vi kommer 
kanske läsa andra böcker där vi pratar ännu mer och då är det ju viktigt att känna det och att alla är 
fria att uttrycka sig så som de vill och att vi respekterar det. 
 

Erika och Gabriella menade att ett av de hinder som kan finnas för att tala om känsliga ämnen 
under boksamtalen kan vara att boksamtalsledarna inte alltid själva är så bekväma med att tala 
om de här ämnena. Gabriella sa: ”Det handlar ju också om att den som är vuxen, om jag sitter och 
slår knut på mig för att vi ska prata om döden, då blir det ju jättefel va. Jag måste ju vara trygg i 
det som jag ska prata med dem om.” 
 
Finns det risk att vara för öppen och personlig i samtal om känsliga ämnen? - Här följer ett  
resonemang från informanterna som visar att det inte är självklart att det alltid är positivt att 
öppna upp sig och tala om personliga och känsliga ämnen. Erika menade att det är viktigt att 
barnen får lära sig att värna om sin personliga integritet och att de ska bestämma själva vad de 
vill och inte vill prata om, hon sa: ”Där får man vara väldigt finkänslig och lyhörd för när de 
kommer in på familjegrejer så får jag säga ҆ Nej det här tar vi inte i gruppen, vi kan prata om det 
här du och jag sedan’. Det kan också vara så att ett barn säger: ҆Jag har varit med om det här men 
det vill jag inte prata om̓ .”   

 
Erika lyfte fram ett exempel ifrån ett tidigare boksamtal hon hållit i som hon tyckte gav ett 
mycket bra samtal. I boken som de samtalat om fans det ett barn som dolde att hens mamma var 
alkoholist men barnet fick till slut hjälp att bli avslöjad. Erika menade att det skulle kunna vara så 
att något barn i boksamtalsgruppen själv hade en förälder som hade alkoholproblem och sa: 
”Dom kanske har varit med om skräckscenarion hemma som de inte vill relatera till i det 
samtalet, och ska inte heller. … man ska inte som barn gå och bära sådant själv och då kan man 
gå till en vuxen man har förtroende för.” Felicia och Gabriella menade att barnen får välja själva 
vad de vill berätta om sitt eget liv. Gabriella menade att det alltid finns en risk att man berättar för 
mycket för gruppen och att det är så för alla.  
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Under observationen på Ekskolan blev det inte så mycket tid över till att prata om känslor och om 
människors likheter, olikheter och livsvillkor. De hinder som jag upptäckte mot att tala om 
personliga och känsliga ämnen under observationen på Ekskolan var: 
 

• Att vi inte hade något avskilt rum att sitta i. 
• Att boksamtalen bara var tjugo minuter långa.  
• Att barnen inte alltid höll fokus på boken när de var tänkt att de skulle det. 
• Att en stor del av samtalstiden gick åt till att tala om svåra ord vilket ledde till att det inte 

fanns så mycket tid över till att föra ett mer dialoginriktat samtal, där olika åsikter 
framförs och där det inte finns bestämda svar på frågor.  

• Att eleverna inte alltid hade ett fullständigt respektfullt bemötande. 
 
Jag motiverar att dessa punkter skulle kunna ses som hinder mot att tala om personliga och 
känsliga ämnen genom att hänvisa till Chambers (1994) se avsnitt 3.2, Chambers (2011) och 
Daniels (2002 s.149) se avsnitt 2.1, Fagerström (2007 s.37) se avsnitt 2.2, och Molloy (2008, 
s.77-79) se avsnitt 3.4. Erika framförde själv att ett problem var att de inte hade något avskilt rum 
att sitta i vilket jag även upptäckte under observationen.  
 
Sammanfattning: Hinder mot att tala om personliga och känsliga ämnen som informanterna tog 
upp under intervjuerna var t.ex. att det kunde bero på gruppsammansättningen, att samtalsledarna 
inte känner sig så bekväma att samtala om sådana ämnen eller att barnen inte lärt sig 
finkänslighet. Under observationen på Ekskolan upptäcktes ett antal hinder för att samtala om 
känsliga ämnen som bland annat inkluderade tidsbrist.  
 
Erika sa att det ibland kan finnas en risk att barnen berättar för mycket om sig själva och att hon 
då får säga till dem att de inte ska ta det i samtalsgruppen. Felicia och Gabriella sa att barnen fick 
välja själva vad de ville berätta om sitt eget liv. 
 
Chambers (2011) menar att det är lärarens uppgift att förmedla till alla elever att deras 
upplevelser och reflektioner är värda att lyssna på och ska respekteras. Erika och Gabriella talade 
om vikten av att tala med elever som inte betett sig respektfullt om hur man ska bete sig. 
Gabriella framhöll vikten av att komma överens om att det som sägs under boksamtalen stannar 
inom gruppen. 

5.2.3 Att främja personlig utveckling genom att koppla texten till livet 
I detta avsnitt analyseras om och hur bibliotekspersonalen och barnen under de observerade 
boksamtalen kopplade böckerna till vårt liv och vår verklighet. Att koppla en text till vårt liv och 
vår verklighet är en av de kopplingar som kan göras enligt Chambers (2011) modell över tre 
ingredienser i ett samtal. Längst ner i detta avsnitt ges en förklaring över vad kopplingar innebär. 
 
Amanda kopplade texten till livet genom att berätta om sin egen upplevelse av att bli rädd för 
någonting och att sedan fråga om någon kände igen sig. Detta lockade en flicka att berätta om en 
upplevelse hon haft av att det spökade.  
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Diana på Cederlundens bokklubb sa att Äventyrsveckan visar på att någon som blir mobbad inte 
behöver fortsätta vara det utan att det mycket väl kan ändra sig och bli bra. Cecilia frågade hur 
barnen trodde att det var att ha det som karaktären Umbra i Svart glas. På Ekskolan gjorde Erika 
en koppling mellan text och liv när hon ställde frågan: ”Hur skulle det ha varit att vara på 
överlevnadshajk och ledaren försvunnit om vi tänker oss att det var på riktigt?”  
 
På Guldregnsskolan ställde Gabriella en fråga med en koppling mellan olika karaktärer i En ö i 
havet. Hon sa: ”Tycker ni att flickorna i boken är lika eller olika?” En flicka svarade att hon 
tyckte att det var konstigt att systrarna i boken inte stod närmare varandra. En annan flicka sa att 
hon tyckte att det var konstigt att karaktären Steffi var elak mot sin yngre syster. Gruppen talade 
sedan om att det kanske var för att Steffi var avundsjuk på sin syster som haft lättare att komma 
in i det svenska samhället och familjen eftersom hon bodde i en familj med flera syskon. 
 
På Guldregnsskolan talade vi också om Little Darlings. Pappan i boken var otrogen och dottern 
förlät honom ganska snabbt. Gabriella gjorde då en koppling mellan boken och verkligheten och 
frågade: ”Finns det människor som är så snabba på att förlåta?” 
 
När jag var och lyssnade på boksamtalet på Furulundskolan så ställde Felicia frågan om 
ungdomarna kände igen någonting ifrån sitt eget liv. En flicka berättade då att hennes farfar 
nyligen dött precis som farfadern i boken och att det därför var jobbigt att läsa om det. 
 
Under intervjun talade Felicia om det positiva med att genom skönlitteraturen kunna göra 
kopplingar till sitt eget liv utan att behöva säga det högt. Hon sa: ”Jag tror att det är lättare att 
prata om en person i en bok än att prata om sig själv.” 
 
Sammanfattning: Samtliga informanter gjorde kopplingar mellan text och liv. Enligt min 
uppfattning arbetade informanterna då med att hjälpa barnen att få en trygg identitet och 
fördjupad inblick i sig själva samt med personlig utveckling i enlighet med Unescos 
folkbiblioteksmanifest (2006, s.10) och Lgr-11 (s.7). 
 
Genom att jämföra likheter och skillnader mellan den värld som utspelar sig i texten med vårt liv 
och vår verklighet kan vi göra upptäckter både om vårt liv och om texten (Chambers 2011, s.138-
141). Fler exempel på kopplingar som informanterna och barnen gjort kommer i kapitel 5.3. 



   40   

5.3 Språkutveckling och läsförståelse 
Avsnitt 5.3 utgår ifrån studiens tredje frågeställning. Likheter och skillnader mellan olika 
bibliotekspersonals synsätt och agerande tolkas utifrån aspekterna språkutveckling och 
läsförståelse. 

5.3.1 Hur kan barnen få en ökad läsförståelse genom boksamtalen? 
I detta avsnitt följer en beskrivning av hur informanterna uppfattade begreppet läsförståelse. Här 
beskrivs också hur informanterna ansåg att barnen kunde få en ökad förståelse för det lästa 
genom boksamtalen.  
 
Amanda förklarade begreppet läsförståelse som att det var när man ”greppat koden” (det vill säga 
när barnen lärt sig läsa flytande). Jag antar att det var anledningen till att hon förknippade frågan 
om hur barnen ska få en ökad läsförståelse genom boksamtalen med skolan och sa: “Det är lite 
skoltänk här tycker jag! Det vill jag ta bort. … Det här är barnens fritid och de ska ha kul 
tillsammans. Vi jobbar mycket med barnens upplevelser under boksamtalen.” 
 
Cecilia menade att när vi själva läst en bok så har vi först en individuell förståelse av boken. När 
vi lyssnar till andras förståelse kan vi ibland få en ”aha-upplevelse” och ändra vår förståelse. 
Andra gånger behåller vi vår egen individuella förståelse. Cecilia ville att boksamtalen skulle ge 
barnen en djupare förståelse av böckerna. Hon framhöll att det inte finns någon förståelse av 
boken som är rätt eller fel. Cecilia ville inte ge ett direkt svar på barnens frågor, som att hon 
skulle vara allvetande. Hon tyckte att det var bra om barnen berättade för varandra hur de tänkt 
kring olika saker och lyssnade på varandra och tänkte efter, likadant sa Diana. 
 
Erika förklarade begreppet läsförståelse så här: ”Man kanske till och med kan berätta innehållet 
från början till slut och har hittat poängen med boken, men läsförståelse för mig är att man kan 
relatera till sig själv eller till någonting som man varit med om.” Samtliga informanter menade att 
läsförståelsen är unik för varje person. 
 
Erika berättade att man i boksamtal kan få en djupare förståelse av att läsförståelsen är individuell 
genom att berätta om sina egna upplevelser. Enligt min tolkning följer här en förklaring från 
Erika där hon förklarar att när man läser mellan raderna så kan man läsa in och tolka in olika 
saker: ”Att man själv kan tänka ut vad som hände denna veckan för att detta hände nästa 
måndag. ̔Vad tänker du dig? ̓ Och ҆vad tänker du dig? ̓Och så får man en diskussion om att man 
tänker olika och att det beror på ens egna upplevelser och så.” 

  
Erika ville ha lite olika ingång i boksamtalen och förberedde sig genom att bestämma sig för en 
modell som hon skulle använda. Hon hade inte några exakta frågor som hon ställde utan hon gick 
på erfarenhet och fångade in eleverna i samtalet. Vissa gånger samtalade de om bokens struktur. 
Då ställde hon frågor som: ”Vad är problemet i boken? Vilka är huvudpersonerna? Var utspelar 
det sig?” Detta överensstämmer med det centrala innehållet svenska för årskurs 4-6 där det står 
att man bl.a. ska tala om miljö och personbeskrivningar i berättande texter (Lgr-11, s.224f). 
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Felicia menade att läsförståelse inte bara handlar om att koda av texten utan att man även ska 
kunna förstå innebörden av det lästa och kunna läsa mellan raderna. Hon sa även att man genom 
att samtala om texten kan få lite nya infallsvinklar på den. Två av syftena med Felicias boksamtal 
var att ungdomarna skulle analysera texterna och att de skulle tänka efter. Detta överensstämmer 
med Lgr-11 (s.222) där det bland annat står att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga i att läsa och analysera texter. 
 
Felicia trodde att de elever som inte förstått riktigt under sin läsning kunde förstå mer genom att 
lyssna på vad de andra sa under boksamtalet. Enligt Felicia behöver vi kunna koppla det vi läser 
till vårt eget liv för att förstå vad vi läser. 
Gabriella sa att barnen kan få en ökad förståelse under boksamtalen, dels genom att de själva får 
formulera sig och dels genom de nya upptäckter och associationer som uppstår genom 
interaktionen med de andra i gruppen. 
 
Sammanfattning: Amanda förknippade frågan om hur barnen ska få en ökad läsförståelse 
genom boksamtalen med skolan (”skoltänk”). Gabriella sa att barnen kan få en ökad förståelse, 
dels genom att de själva får formulera sig och dels genom interaktionen med andra. Övriga 
informanter uttryckte sig i huvudsak likadant som Gabriella. Denna syn överensstämmer också 
med Chambers (2011, s.136-144 och s.183-185) som menar att läsförståelsen kan bli större 
genom att vi uttrycker någonting högt och genom att vi samtalar med andra om det lästa. 
 
Bibliotekspersonalen som hade boksamtal på elevernas svensklektioner tycktes mer inriktade på 
läsförståelse än övriga. Erika hade haft boksamtal där de talat om bokens struktur i 
överensstämmelse med det centrala innehållet svenska för årskurs 4-6 (Lgr-11, s.224f). Två av 
syftena med Felicias boksamtal var att ungdomarna skulle analysera texterna och att de skulle 
tänka efter. Detta överensstämmer med Lgr-11 (s.222).   

5.3.2 Läsförståelse och Chambers tre ingredienser i ett samtal 
I detta avsnitt relateras resultatet till läsförståelse och till Chambers (2011, s.135-141) tre 
ingredienser i ett samtal: Att utbyta entusiasm, att utbyta frågetecken och att utbyta mönster och 
kopplingar (se avsnitt 3.1). I detta avsnitt kan vi också läsa att samtal kring vad som är verkligt 
eller overkligt kom upp under flera boksamtal samt att eleverna på Furulundsskolan antecknat 
under läsningens gång.  
 
Entusiasm - Samtliga informanter utom Felicia frågade vad barnen tyckte om boken eller vad de 
gillade eller ogillade. Felicia frågade istället om det var något som gjort ungdomarna arga, glada 
eller ledsna. På så vis menar jag att entusiasm utbyttes under samtliga observationer. 
 
Frågetecken - På Ekskolan och Furulundskolan ställdes frågor med anknytning till frågetecken. 
På Aspholmens, Cederlundens och Guldregnsskolans bibliotek tog bibliotekspersonalen däremot 
inte initiativ till att ställa några frågor med något tydligt samband med frågetecken.  
 
På Ekskolan frågade Erika om barnen hittat något ställe i boken som de tyckte var svårt att förstå. 
I en av boksamtalsgrupperna var det en pojke som hade ett frågetecken kring ett ställe i boken 
som han ville ta upp. Han bläddrade en del i boken och hade lite svårt att förklara vad han 
menade och att hitta fram till det ställe i boken som han tänkte på.  
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På Furulundskolan frågade Felicia om ungdomarna undrade över något i bokens innehåll. En 
pojke tog då upp att det var ett hopp i boken där en kille plötsligt var på en ny plats utan att man 
förstått riktigt hur han kommit dit. 
 
Att anteckna under läsningens gång - Felicia berättande under intervjun att eleverna fick frågor 
till boken att fundera på under läsningens gång. Där de hittat ett svar på frågan skulle de sätta en 
post-it lapp. Detta arbetssätt gjorde att eleverna tänkte efter mer under sin läsning. Post-it 
lapparna gjorde också att de lättare kunde hitta fram till en sida i boken som de ville visa, 
exempelvis för att fråga något om texten. 
 
Felicias synsätt var att hon ville att eleverna skulle tänka efter under sin läsning. Jag anser att 
arbetssättet med post-it lapparna kan öka denna möjlighet. Felicias arbetssätt (som kan sägas vara 
en del av hennes agerande när det gäller frågetecken/undringar) överensstämmer med Unescos 
folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006, s.14f) där det står att skolbiblioteken spelar en 
viktig roll för att främja elevers läs- och skrivkunnighet. 
 
Mönster, kopplingar, verkligt och overkligt - Den ena boken vi talade om på Aspholmens 
folkbibliotek hette Pojken som svävade. En flicka hittade ett mönster i den. Mönstret var att alla 
som pojken träffade på sin resa hade varit med om samma sak som honom. Allesammans hade 
föräldrar som inte respekterade dem för att de var annorlunda. Ingen bibliotekarie eller något 
annat barn i gruppen spann dock vidare på detta.  
 
Den ena boken vi samtalade om på Cederlundens bokklubb hette Svart glas. Cecilia ställde frågor 
angående om barnen tyckte att vissa inslag i boken var verkliga eller overkliga. Den andra boken 
vi samtalade om på Cederlundens bokklubb hette Äventyrsveckan. Boken hade ett öppet slut, 
vilket skulle kunna ge barnen övning i att se kopplingar över hur saker och ting hänger ihop i en 
bok. Under boksamtalet läste en av bibliotekarierna en liten bit högt ur boken, vilket också ökade 
denna möjlighet, menar jag. Här följer ett refererat från observationen och den då följande 
konversationen om Äventyrsveckan: 
 
Diana: Var det något ni inte gillade med den här boken?   
Flicka (A): Slutet, att man inte vet hur det ska gå. 
Diana: Du vill att det ska vara ett slut där man vet om det blir bra eller dåligt? Och du tycker inte 
att det känns som man vet? För det tyckte jag när jag läste. Jag är också sådan! Jag gillar inte 
filmer med öppet slut. Men här kände jag att jag tror, hur tro ni att det går? 
Flicka (B): Jag tror att Filip kommer att få en ny respekt för henne. 
 
Under observationen på Ekskolan så talade en av grupperna om en bok som heter Ingen ser dig. 
Barnen tyckte dels att det var konstigt att lägerledaren i boken inte köpte korven de skulle ha 
innan han åkte på lägret och dels att det var konstigt att ha korv på ett överlevnadsläger. En flicka 
berättade att hon anade att författaren hade tänkt ut detta för att huvudkaraktären i boken skulle 
kunna läsa lägerledarens sms medan han var och köpte korv. 
 
Under intervjun sa Erika att den nya läroplanen säger att barnen ska reflektera och tänka kritiskt 
och fortsatte: ”Förut så skulle man ju läsa läroboken, den var sann så, allt var sant som man läste, 
men det försöker ju vi ta bort.” 
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När jag var och besökte Furulundskolan, så talade vi i den första gruppen om en bok som heter 
Eko. Felicia ställde lite frågor om vad ungdomarna trodde skulle hända i slutet av boken. De hade 
många idéer kring det. Ungdomarna verkade kunna se kopplingar mellan vad som hänt tidigare i 
boken för att kunna räkna ut vad som skulle hända i slutet.  
 
Gabriella frågade under det första boksamtalet på Guldregnsskolan om barnen tyckte att En ö i 
havet var verklighetstrogen, först i slutet lade hon fram sin egen uppfattning. Informanterna 
menade generellt att barnen reflekterar över sin läsning. Gabriella sa att hon tror att de talar 
kritiskt om böckerna under boksamtalen. Hon exemplifierade så här: ”Ja det tror jag vi kommer 
in i. När de säger att ҆det var overkligt̓ eller … ҆҆så skulle inte jag beskriva det̓ eller ҆så kan det inte 
hända̓  eller ҆näe̓. Hon var ju väldigt kritiskt den ena där sist.” 
 
Under det andra boksamtalet på Guldregnsskolan talade vi om Little Darlings. Boken handlar om 
två flickor som bor i två olika städer i USA och brevväxlar med varandra. I vartannat kapitel i 
boken handlar det om den ena flickan och i vartannat om den andra. Gabriella frågade ganska 
tidigt under boksamtalet: ”Kunde ni hålla isär böckerna? Tänkte ni på böckerna parallellt? Tänkte 
ni på att flickorna i England levde så annorlunda än flickorna på ön?” En flicka svarade att det 
var väldigt olika böcker. Hon trodde att det berodde på om man läst böckerna direkt efter 
varandra, om man jämfört dem eller inte. 
 
Pappan i boken Little Darlings var otrogen och dottern förlät honom väldigt snabbt. Gabriella 
frågade då barnen om det finns människor som är så snabba på att förlåta. En yngre flicka 
kritiserade boken och sa, att en del förlåter snabbt men att författaren nog tänkte att ”jag orkar 
inte skriva på den här boken mer, jag vill ha ett snabbt slut”.  
 
Sammanfattning: Entusiasm utbyttes under samtliga observationer. Erika och Felicia tog upp 
frågor med anknytning till Chambers frågetecken, dock inte de övriga informanterna. På 
Ekskolan uppstod det ett hinder på grund av att ett barn som hade ett frågetecken inte hade 
antecknat vart i boken som frågetecknet fanns. 
 
Kopplingar utbyttes under samtliga observationer. I samtalet om Äventyrsveckan som hade ett 
öppet slut menar jag att Diana skapade förutsättningar för barnen att öva sig på att ”läsa mellan 
raderna”. I samtalet om Eko menar jag att Felicia skapade förutsättningar för ungdomarna att se 
samband i bokens händelseförlopp, när hon ställde frågor till ungdomarna om hur de trodde att 
boken skulle sluta.  
 
Under observationerna på både Cederlundens folkbibliotek, Ekskolan och Guldregnsskolan kom 
intressanta diskussioner om verkligt och overkligt upp. Enligt Eriksson Barajas (2012) kan frågor 
som väcks i boksamtal, kring vad som är verkligt eller inte hjälpa elever att utveckla sitt kritiska 
och reflekterande tänkande. Enligt Lgr-11 (s.13) ska skolan ansvara för att eleverna efter 
genomgången grundskola ska kunna använda sig av ett kritiskt tänkande.   
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5.3.3 Språkutveckling 
I detta avsnitt beskrivs hur bibliotekspersonalen arbetade med språkutveckling under 
boksamtalen som t.ex. om de samtalade kring svåra ord.  
 
Språkutveckling och ordförståelse - Både Aspholmens- och Cederlundens folkbiblioteks lokala 
verksamhetsidé samt Bibliotekslagen (2013) menar att folkbiblioteken ska främja barns 
språkutveckling. Under intervjun med Amanda så nämnde hon i förbigående: ”Språket kan man 
ju prata om till exempel.”   
 
När jag var och lyssnade på boksamtalet på Aspholmens bokklubb så förklarade Amanda ett ord i 
samtalsboken. Det var det franska ordet Tebe. Cecilia förklarade ordet Bipolär sjukdom. Med 
hjälp av en flicka förklarade hon också vad sjukdomen innebär.  
 
Cecilia menade att boksamtalen utvecklar språket och förståelsen av språket. Att med egna ord få 
förklara och sätta ord på sin läsupplevelse utvecklar språket, sa Cecilia. Hon berättade om en 
fotbollsbok som de haft till ett tidigare boksamtal och sa:   
 

Fotbollsboken ... är skriven växlande, så i det ena kapitlet är det killen och i det andra kapitlet är 
det tjejen. De har ju lite olika språk. Det är en kille och en tjej. … .Killen och tjejen i den här boken 
kommer ifrån två olika samhällsklasser kan man säga också. Så det blir lite annorlunda där också ... 
 

Enligt Ekskolans arbetsplan har eleverna i årskurs fem boksamtal i grupp med fokus på bl.a.  
ordkunskap. Erika sa att eleverna under läsåret haft i uppgift att samla på svåra ord utifrån 
böcker, vilket ökar ordförståelsen. Om någon under boksamtalet tar upp ett ord som hen inte 
förstått, så går de tillbaka och läser sammanhanget i boken för att sedan diskutera det.  
 
Under observationen på Ekskolan så frågade Erika om barnen hittat några svåra ord i boken. En 
pojke hittade ett ord som han frågade om. En annan pojke sa då: ”Men vet du inte det?” Erika bad 
då den pojken att förklara ordet, så då gjorde han det. Ett annat krångligt ord som barnen hittade i 
boken var ordet Domus. Barnen diskuterade vad Domus kunde vara för affär men ingen visste 
det. Enligt Kursplanen i Svenska ska eleverna genom undervisningen ”ges möjlighet att utveckla 
sina kunskaper om svenska språket ...” (Lgr-11, s.222). Detta visar enligt min uppfattning att det 
finns stöd i svenskämnets kursplan för Ekskolans arbetsplan gällande boksamtalen för årskurs 
fem. 
 
Under observationen på Furulundskolan och Guldregnsskolan så talade vi inte om språket i 
böckerna eller om svåra ord. Ordet språkutveckling tror jag inte att Felicia nämnde 
överhuvudtaget. Detta trots att det i stadens biblioteksplan står att inlärning av svenska språket 
och att stimulera språkutveckling tillhör grundskolebibliotekariens viktigaste uppgifter. I 
Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (2011, s.9) står det dock att genom att diskutera 
livets frågor utifrån litteraturen kan eleverna uppnå undervisningens syfte att de ska utveckla bl.a. 
sitt språk. Detta instämmer jag i. Felicia sa att hon ville att boksamtalen skulle ge ungdomarna 
övning i att uttrycka sig, vilket också är ett sätt att utveckla språket, menar jag. 
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Alla barn ska få prata, språkutveckling genom kommunikation - Diana sa att barnen under 
boksamtalen ska få träning i att uttrycka sig och i att våga säga vad de tycker. Cecilia framhöll att 
det gäller att känna av hur barnen är och att alla barn inte vill prata så mycket. Hon menade att 
om de vill vara tysta så ska de få vara det. Erika framhöll att en del barn pratar väldigt mycket 
och att hon fått vara ”stenhård” och strikt i vissa grupper för att alla ska få prata. Att hon tyckte så 
märktes på det sätt som hon agerade under observationen.  
 
Informanterna framhöll att de själva ska vara ganska tysta och att det är barnen som ska prata, 
vilket oftast också sammanföll med hur de agerande. Gabriella sa: 

 
Den vuxna ska ju märkas så lite som möjligt i ett samtal, men ändå lite ledning kanske ... Sedan 
tycker jag att lyssna. Jag ska inte prata så himla mycket själv. Vi har inte haft någon sådan hittills 
som tar över och pratar hela tiden. Då måste man ju uppmuntra alla att prata lika mycket. 
 

Sammanfattning: På Ekskolan diskuterade och förklarade barnen svåra ord, vilket 
överensstämmer med Ekskolans arbetsplan och med kursplanen i Svenska (Lgr-11, s.222). 
Däremot stöds inte arbetssättet av Eriksson Barajas (2012), under hennes observationer på en 
skola förekom det att barnens frihet och litteraturupplevelse fick komma i anda hand på grund av 
att lärarna testade elevernas ordkunskap. 
 
Språkutveckling var generellt ingenting som informanterna talade särskilt mycket om under 
intervjuerna. Cecilia lyfte dock upp ämnet. Informanterna menade att de själva skulle vara ganska 
tysta under boksamtalen. Min slutsats är att informanternas synsätt sammanföll med deras 
agerande och med styrdokumenten, utifrån aspekten att alla barn skulle få möjlighet att prata 
under boksamtalen samt få träning i att uttryckas sig och våga säga vad de tycker. Enligt Lgr-11 
(s.222) ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i att ”formulera sig 
och kommunicera i tal och skrift”. Chambers (1994, s.10) menar att det är mycket viktigt att 
kunna uttrycka sig. Både Aspholmens- och Cederlundens folkbiblioteks lokala verksamhetsidé 
samt Bibliotekslagen (2013) menar att folkbiblioteken ska främja barns språkutveckling. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel relateras uppsatsens resultat till tidigare forskning gällande bokvalet, ledarrollen, 
samtal om personliga ämnen, att främja läsning samt att främja empati. Ett avsnitt handlar om 
vikten av att klargöra målen för boksamtal. I avsnittet Slutsatser besvaras studiens 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med kommentarer över hur teorier och metoder uppfyllt mina 
önskemål.   

6.1 Bokvalet och ledarrollen 
I detta avsnitt ställs argument för att bibliotekspersonalen väljer samtalsböckerna mot argument 
för att barnen väljer samtalsböckerna.  

6.1.1 Bokvalet 
Bibliotekspersonal och bokval - Både på Aspholmens- och Cederlundens bokklubb så var det 
barnbibliotekarierna som i första hand valde böckerna som skulle diskuteras, vilket också 
sammanföll med deras synsätt. De lät barnen välja bok bland cirka tre titlar (eller läsa alla tre).  
Skolbibliotekspersonalen lät barnen välja bland några fler titlar. På Ekskolan fick barnen tjugo 
titlar att välja mellan och på Furulundskolan åtta.  
 
Om en jämförelse görs med Wallerek Myrgrens (2011, s.51f) undersökning så lät 
skolbibliotekarierna där, eleverna välja böcker efter intresse, vissa lät varje elev välja vad de ville 
läsa helt själva. Lärarna i hennes studie hade pedagogiska syften med boksamtalen och valde 
själva vilka böcker som eleverna skulle läsa till deras boksamtal. De ville att eleverna skulle 
upptäcka någonting nytt som de inte skulle valt att läsa om de fått välja själva. I min studie hade 
barnbibliotekarierna det som ett argument att själva välja böckerna, eftersom de då kanske valde 
samtalsböcker som barnen inte skulle valt själva. Cecilia menade att hon på så vis kunde skapa 
möjligheter för barnen att bredda sin smak. Skolbibliotekarien Erika sa att om en vuxen styr 
bokvalet så kan hen hjälpa barnen att upptäcka nya genrer och om barnen får vara med och välja 
bok så kan de känna sig mer delaktiga. 
 
I boksamtalsgruppen med de mest svaga läsarna på Ekskolan hade de valt den mest svårlästa 
boken, vilken de inte hann läsa ut. Daniels (2002) menar att även när barnen väljer böcker att läsa 
själva så är det bra att guida dem och se över deras bokval. 
 
Dilemman i bokvalet - Felicia sa att hon alltid ville att barnen skulle få välja bok efter intresse. 
Enligt Kursplanen i Svenska se Lgr-11 (s.222) med kommentarmaterial till kursplanen i svenska 
(2011, s.9) ska eleverna i utbildningen få stora möjligheter att läsa och att finna glädjen i det. De 
ska också få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika platser i världen. ”I mötet med 
olika typer av texter … ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk ... ” (Lgr-11, 
s.222).  
 
Om barnen alltid får välja vilken bok de vill så är detta förmodligen inte alltid förenligt med 
Kursplanen i Svenska, eftersom en del barn i sådana fall kanske bara väljer att läsa litteratur från 
vår tid och från vår del av världen. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att de inte utvecklar sitt 
språk lika mycket som de hade gjort annars, menar jag.  
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Om barnen å andra sidan blir tvingade att läsa något visst material är detta oförenligt med t.ex. 
Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006, s.14f) där det står att skolbiblioteken 
har en viktig uppgift genom sitt läsfrämjande arbete med att väcka läslust. Enligt Chambers 
(1995) påverkar våra förväntningar på en läsupplevelse oss. Vad vi tror vi kommer att uppleva 
när vi läser påverkar vad vi sedan upplever. Det är därför viktigt att inte känna sig tvingad till att 
läsa utan att få en positiv upplevelse av det.  
 
Fördelar med att bibliotekspersonalen väljer böckerna - Jag menar att en fördel när 
bibliotekspersonalen väljer böckerna är att barnen då kan upptäcka ny litteratur och därigenom få 
större möjligheter att utveckla sitt språk. Att arbeta med att främja barns språkutveckling tillhör 
folkbibliotekens uppgifter både enligt Aspholmens- och Cederlundens folkbiblioteks lokala 
verksamhetsidé och enligt Bibliotekslagen (2013). Chambers (1994, s.15f) anser att det inte är 
utvecklande för oss som läsare att alltid läsa samma typer av böcker som t.ex. böcker ur samma 
serie. Om vi gör det så kommer vi inte vidare i vår läsutveckling. Enligt Tveit (2004) är det bra 
att bredda läsarnas smak eftersom det utvecklar språket mer samt ger större intellektuell 
stimulans. 
 
Fördelar med att barnen väljer böckerna - När barn får vara med och välja böcker till boksamtal 
så kan några av fördelarna med detta vara att det kan ge dem en större läslust och en känsla av 
självständighet. Om barnen på Aspholmens- och Cederlundens bokklubbar hade fått vara med 
och välja böckerna till boksamtalen, så hade de lättare kunnat uppnå folkbibliotekens mål, enligt 
saxat från budget 2013 gällande ungdomars deltagande. Amanda berättade att en del barn som 
kom till bokklubben tidigare inte orkade läsa böckerna och därför slutade att komma. Det finns 
en möjlighet att de barn som inte orkat läsa böckerna skulle ha orkat det om de fått möjlighet att 
vara med och bestämma bokvalet. Daniels (2002, s.19, 76-80) menar att läsning behöver vara 
frivillig och anknyta till läslust och självbestämmande för att bli en livslång vana.  
 
Att få vara med i ett boksamtal där man pratar om den bok som man valt att läsa i tredje hand 
hellre än att man inte fått möjlighet att välja alls kan göra en stor skillnad i motivation för barn. 
Ivey och Broaddus (2001, s.356-367) gjorde en undersökning där de intervjuat 1,765 
sjätteklassare på 23 olika skolor i USA för att ta reda på vad som gjorde att eleverna ville läsa. 
Barnen var motiverade av att själva få välja vad de skulle läsa och att inte bli anvisade.   
 
Andra faktorer att tänka på vid bokval - Barnen i bokklubbarna i den aktuella studien tillhör en 
speciell målgrupp. Eftersom de själva har valt aktiviteten så har de i allmänhet en stor läslust och 
läser mycket böcker, enligt informanterna. Det är inte säkert att det är tillämpligt att göra 
bokvalet på samma sätt för andra barngrupper. Om bibliotekspersonal ska sköta bokvalet eller 
inte, beror också på hur insatta de är i barnlitteratur och i de specifika barnens behov, anser jag. 
Om den vuxna som väljer böcker till boksamtalen har en god kompetens om barnböcker och om 
barnens behov så arbetar hen läsfrämjande, menar jag. Enligt Tveit (2004) behöver man för att 
kunna uppnå ett idealiskt förhållande som litteraturförmedlare, veta så mycket som möjligt både 
om materialet man förmedlar och om den person man förmedlar tills intressen och behov. 
Forskning (i skolmiljö) visar att det bästa är att barnen läser en blandning mellan det som de 
själva valt och det som läraren valt (Zelman, Daniels och Hyde 1998 se Daniels 2002, s.20). 
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6.1.2 Ledarens (lärarens) fyra viktiga uppgifter i boksamtal enligt Chambers 
I avsnitt 5.1.3 undersöktes om informanterna använde sig av ”lärarens fyra viktiga uppgifter 
under boksamtal” enligt Chambers (1994). I detta avsnitt förs en diskussion kring de fyra 
uppgifterna. Empirin visade att samtliga av de informanter som jag gjort djupintervjuer med 
ställde både allmänna och specifika frågor under de boksamtal som studerades.  
 
Fokus aspekten - Informanterna menade generellt att det är bra att ha fokus på böckerna under ett 
boksamtal vilket också överensstämde med deras agerande och med Chambers (1994 s.106f). 
Informanterna menade dock att det finns undantag då det kan vara mer angeläget att samtala om 
någonting annat. Även under boksamtalen på skolan i Midwest i Kanada var avvikelser ifrån 
ämnet välkomna (Daniels 2002, s.17-26). 
 
Sammanfatta - Informanterna i min studie sammanfattade inte vad barnen och ungdomarna sagt 
till skillnad från vad Chambers (1994, s.106f) förespråkar. Chambers (1994, s.106f) anser att 
sammanfattningarna gör det lättare för deltagarna att hitta en röd tråd i boksamtalen. I 
svenskämnets kunskapskrav årskurs 4-9 (Lgr-11, s.228-238) bedöms bl.a. förmågan att kunna 
göra sammanfattningar med koppling till sammanhang. Genom att lyssna på en ledare som 
sammanfattar får övriga deltagare i ett boksamtal också övning i att göra sammanfattningar, 
menar jag. 
 
Om deltagarna i ett boksamtal samtalar kring bokens budskap som Chambers (1994) förespråkar 
så överensstämmer det med det centrala innehållet i svenska i årskurs 4-9 och med 
kunskapskraven (Lgr-11, s.228-238). I det centrala innehållet i svenska i årskurs 4-9 står det att 
barnen ska få lära sig lässtrategier för att förstå och tolka texter och för att kunna urskilja texters 
budskap (Lgr-11, s.224f).  
 
Om Felicia och Erika som höll i boksamtal på skolans svensklektioner, i slutet av boksamtalen 
hade sammanfattat vad barnen sagt och om de och eleverna tillsammans försökt komma fram till 
textens budskap i slutet av samtalen som Chambers (1994, s.106f) förespråkar, så skulle de få en 
tydligare koppling till styr- och policydokumenten och till läsförståelse. Jag menar därför att 
bibliotekspersonal som håller i boksamtal på elevers svensklektioner och andra som har 
intentionen att arbeta med läsförståelse under boksamtal skulle ha nytta av Chambers arbetssätt 
som beskrivits i detta avsnitt. 

6.1.3 Ledarrollen  
Hur informanterna agerade som ledare t.ex. genom att ställa frågor och ge förklaringar, relateras i 
detta avsnitt till tidigare forskning.  
 
Informanterna arbetade mycket med att ställa frågor under boksamtalen. De berättade också om 
sina egna upplevelser av böckerna. De hade ett trevligt bemötande och såg till att alla barn fick 
komma till tals. Liksom lärarna i Midwest i Kanada, i Daniels (2002, s.17-26) studie fungerade 
de varken som lärare eller gruppmedlemmar utan som diskussionsledare och organisatörer.  
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Informanterna i min studies agerande skilde sig dock åt, dels sinsemellan och dels genom att de 
agerade på olika sätt vid olika tillfällen. Ibland valde de att själva ge förklaringar till karaktärers 
agerande och ibland ställde de frågor för att få barnen att förklara. Ibland tog de pauser och 
inväntade vad barnen skulle säga. Andra gånger berättade de om sina egna upplevelser.  
 
Några exempel på när informanterna ställde frågor som gav barnen möjlighet att reflektera finns 
t.ex. i avsnitt 5.2.1 från samtalet om Svart Glas på Cederlundens bokklubb och i samma avsnitt, i 
de frågor som Felicia ställde på Furuludskolan. I avsnitt 5.3.2 finns exempel på detta från 
samtalet om En ö i havet och Little Darlings på Guldregnsskolan. 
 
Att informanterna ställde frågor där barnen fick möjlighet att själva reflektera och svara på frågor 
rekommenderas enligt tidigare forskning som exempelvis Chambers (2011), Daniels (2002) och 
Tengberg (se Litteraturutredningen 2012).  Det överensstämmer också med skolans uppdrag 
enligt Lgr-11 (s.13) där det står att: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande”.  
 
Vid vissa tillfällen fanns en differentiering mellan informanternas agerande och vad som 
rekommenderas enligt Chambers (2011), Daniels (2002) och Tengberg (se Litteraturutredningen 
2012). Informanterna gav ibland egna förklaringar istället för att låta barnen själva hitta 
huvuddragen i texten eller komma till insikter på egen hand. Amanda gav t.ex. en förklaring till 
karaktären Eddies agerande i Eddie 12 och hon som heter Elsa/Elsa 12 och han som heter Eddie 
och Diana berättade tidigt under samtalet om Äventyrsveckan om sin egen upplevelse av boken 
och ställde inte så mycket följdfrågor (se avsnitt 5.2.1). På Aspholmens bokklubb så såg en flicka 
ett mönster i boken Pojken som svävade. Ingen bibliotekarie eller något annat barn i gruppen gav 
dock några kommentarer till detta eller ställde några följdfrågor (se avsnitt 5.3.2).  
 
Chambers (2011) menar att förståelse i boksamtalen inte förmedlas utav läraren (samtalsledaren) 
i stället skapas den tillsammans av gruppens medlemmar (se avsnitt 3.2). Enligt Chambers (2011) 
ska läraren (samtalsledaren) lägga fram sin uppfattning i slutet av samtalet, annars kan dennes 
uppfattning få en särställning. Daniels (2002, s.22) menar att om elever själva får hitta 
huvuddragen och meningen med en text så hjälper det dem på vägen mot intellektuell 
självständighet. Tengberg menar att boksamtal, för att nå önskade resultat behöver vara 
organiserade och strukturerade på ett sådant sätt att det skapar möjligheter för eleverna att själva 
komma till insikter (Litteraturutedningen 2012, s.87).  
 
Jag menar att det finns en viss nyansskillnad mellan den ledarroll som framförs i Daniels (2002), 
Chambers (2011) och Tengberg (se Litteraturutredningen 2012) ovan och den som förespråkas 
utav Molloy (2009), Eriksson Barajas (2012) och läraren i Fagerströms (2007) undersökning.  
 
Läraren har i dessa studier en något mer framträdande roll. Läraren i Fagerströms (2007) studie 
valde själv diskussionsämnen medan eleverna i Midwest i Kanada, i Daniels (2002) studie valde 
diskussionsämnena.   
 
Läraren i Fagerströms (2007) undersökning ville att eleverna skulle diskutera frågor som det inte 
alltid finns ett svar på, men att det finns fasta etiska värden i överensstämmelse med skolans 
värdegrund. Jag tolkar det som att läraren i detta exempel menade att om någon elev skulle 
framföra en åsikt som strider mot skolans värdegrund så skulle hon inte förhålla sig neutral till 
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detta uttalande. Även Eriksson Barajas (2012) och Molloy (2009) tycks ha ett liknande 
förhållningssätt. Enligt Eriksson Barajas (2012, s.120-125) kan en tolerant och fördomsfri bok 
diskuteras i stereotypa ordalag och läsning av en stereotyp bok leda till en fördomsfri och tolerant 
diskussion. Om en lärare väljer en stereotyp bok som samtalsbok för att sedan under boksamtalet 
ifrågasätta de uppfattningar som förs fram i texten kan det bli både en utmaning och en möjlighet. 
Molloy (2009) menar att man i boksamtal kan kritiskt granska både sina egna och andras 
argument, värderingar och åsikter. 
 
Under intervjun med Gabriella på Guldregnsskolan framförde hon att hon tyckte att en flicka inte 
riktigt förstått En ö i havet. Gabriella hade ett dilemma över om hon skulle förklara vissa 
karaktärer och händelser i boken eller hålla tolkningen öppen. Hon menade att hon skulle kunna 
förklara lite om mobbning och om karaktären Märta som hade förlorat sitt barn. Gabriella och de 
andra informanterna menade att förståelsen av det man läser är individuell för varje person. Detta 
kan vara skäl till att hon verkade osäker på hur mycket hon skulle förklara.  
 
Att informanterna menade att läsförståelsen är individuell överensstämmer med Chambers (2011, 
s.136-141) som menar att det inte finns någon korrekt läsning av en bok och att man i boksamtal 
inte söker bestämda svar på frågor. Lärare i Kanada menade att deltagarna i ett boksamtal ska få 
lov att göra olika tolkningar och ha olika åsikter (Daniels 2002, s.17-26). En flicka på 
Guldregnsskolans bokklubb gav en förklaring till karaktären Märtas agerande i En ö i havet. 
Gabriella sa då ”Det tror jag är en rätt tolkning av Märta”. Detta uttalande överensstämmer inte 
med vad Chambers (2011) förespråkar ovan.  
 
På Guldregnsskolan ställde Gabriella tidigt under samtalet om Little Darlings dessa frågor som 
jag upplever vara av ett analytiskt slag: ”Kunde ni hålla isär böckerna? Tänkte ni på böckerna 
parallellt? Tänkte ni på att flickorna i England levde så annorlunda än flickorna på ön?” (se 
avsnitt 5.3.2). Barnen hade få kommentarer till frågorna.  
 
Daniels (2002, s.23) menar att eleverna inte kan komma vidare till analysfasen utan att först ha 
processat och delat med sig av sin egen personliga respons på boken. Chambers (2011) menar att 
ett boksamtal ska inledas med att var och en i gruppen berättar vad den tycker är uppenbart och 
tycker sig ha förstått. Anledningen till detta är att man inte förstår den djupare innebörden av en 
bok när man först börjar tala om den (se avsnitt 3.2).  

6.2 Att skapa möjligheter till personlig utveckling och ökad empati 
I det följande avsnittet relateras informanternas arbete med att främja empati och förståelse för 
andra människor till tidigare forskning inom området. Därefter följer ett avsnitt där jag både 
relaterar samtal om personliga ämnen och läsfrämjande till tidigare forskning. 

6.2.1 Att skapa möjligheter till ökad empati 
Enligt Eriksson Barajas (2012, s.120) kan vi genom att läsa om människor med andra 
förutsättningar öka förståelsen för hur andra har det. För att skapa nya perspektiv är det dock lika 
viktigt att samtala om det lästa som själva läsningen.  
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De flesta informanter ställde både frågor om böckernas karaktärer och förklarade karaktärernas 
agerande, om än i lite olika utsträckning. På dessa olika sätt menar jag, att informanterna skapade 
möjligheter för barnen att bättre förstå böckernas karaktärer och andra människor och därigenom 
utveckla sin empatiska förmåga. Dessa slutsatser överensstämmer med vad Skönblad (2011 s.56-
62) kom fram till i sin studie över barns egna upplevelser av boksamtal. Enligt Skönblad 
utvecklade barnen sin empatiska förmåga både genom läsningen och genom boksamtalen. 
 
Att informanterna förklarande de karaktärers agerande, vilka barnen kritiserat eller inte riktigt 
förstått, kan enligt mig ses som att informanterna hade en kritisk blick på andras argument. Enligt 
Molloy (2009, s.342) är det positiv att ha en kritisk blick på sina egna och andras argument, 
under ett boksamtal. Hon menar att boksamtal inte automatiskt blir empatiska om inte 
samtalsledaren ständigt arbetar för att samtalen ska vara reflekterande. Om de är det kan man 
kritiskt granska både sina egna och andras argument.   
 
Under samtliga observationer diskuterades böcker som tog upp ämnen som skulle kunna skapa 
möjligheter för barnen att få en fördjupad inblick i sig själva eller en större förståelse för andra 
människor. Böckerna tog ofta upp etiska och existentiella frågor. Cecilia valde medvetet böcker 
till boksamtalen som tog upp tyngre ämnen. Detta överensstämmer med lärarens i Fagerströms 
(2007, s.37) studie över läsprojekt om etiska- och existentiella frågor. Läraren i hennes studie 
valde ut böcker som tog upp etiska- och existentiella frågor. 

6.2.2 Att samtala om personliga ämnen och att främja läsning 
I avsnitt 5.2.2 beskrevs hinder mot att tala om personliga och känsliga ämnen som upptäckts 
under den aktuella studiens intervjuer och observationer och i avsnitt 5.1.1 beskrevs 
läsfrämjandet och dess dilemman. I detta avsnitt vill jag genom att använda exempel från empiri 
och tidigare forskning visa på att en trygg och god stämning i en boksamtalsgrupp spelar roll 
både för att man ska våga samtala om personliga ämnen och för att främja läsning.  
 
Under intervjun med Felicia sa hon att gruppens trygghet inverkar på om barnen vågar tala om 
personliga och känsliga ämnen. Eriksson Barajas (2012, s.120-125) menar att om målet med 
boksamtal är att eleverna ska bli bokslukare så ska moment som skapar oro och prestationsångest 
undvikas. Utifrån detta tolkar jag det som att gruppens trygghet spelar roll för främjande av 
läsning.  
 
Enligt informanterna så var en bra stämning i gruppen en bidragande faktor för att skapa 
trygghet. Bra stämning i gruppen har enligt mig en relation till gruppsammansättningen. Erika 
menade att gruppsammansättningen hade en inverkan på om barnen vågade prata om personliga 
och känsliga ämnen.  



   52   

Samtal om svåra ord och dialoginriktade samtal - Under observationen på Ekskolan samtalades 
det om svåra ord och barnen hade inte alltid ett respektfullt bemötande. Detta ledde till att det inte 
fanns så mycket tid över till att samtala om personliga och känsliga ämnen.  
 
Jag menar att det i allmänhet finns en bestämd förklaring till svåra ord, vilket gör att det i 
boksamtal inte är så sannolikt att det blir någon dialog kring svåra ord. Fagerström (2007, s.37) 
observerade en lärares boksamtal i en femteklass. Hon berömde lärarens samtalsmodell för att 
vara dialoginriktad. Läraren betonade att eleverna skulle diskutera frågor som det inte alltid finns 
ett svar på.   
 
Samtal om svåra ord, högläsning och minnesfrågor - Resultatet från den aktuella studien visade 
att minnesfrågor ställdes på Aspholmens bokklubb och på Guldregnsskolan (se avsnitt 5.1.1). 
Enligt Ekskolans arbetsplan ska eleverna i årskurs fyra ha boksamtal med fokus på högläsning 
och eleverna i årskurs fem, boksamtal med fokus på ordförståelse. Att samtala om svåra ord kan 
ge en ökad ordförståelse men om man utgår från Eriksson Barajas (2012, s.50-55) så kan frågor 
där elevernas minne och ordförståelse testas leda till att barnens frihet och litteraturupplevelse får 
komma i andra hand.  
 
Wallerek Myrgren (2011, s.55 och s.59) menar att när man använder boksamtal som ett 
pedagogiskt instrument skulle det kunna få vissa elever att associera boksamtal med prestation i 
skolan. Enligt Eriksson Barajas (2012) så ska sådant som kan skapa prestationsångest undvikas 
om man vill främja att eleverna ska bli bokslukare. Att främja läsning och läslust tillhör 
skolbibliotekets uppgifter enligt flera styr- och policydokument.  
 
Eriksson Barajas (2012, s.50-55) rekommenderar att barn inte läser högt under boksamtal 
eftersom detta upplevs som obekvämt för vissa och kan bli ett hinder för nöjesläsning. Om man 
utgår från Eriksson Barajas (2012) så rekommenderar jag inte att man ägnar boksamtal åt 
högläsning, frågor om svåra ord eller minnesfrågor om man har läsfrämjande som ett mål med 
boksamtalen.  
 
Att främja samtal om etiska och existentiella frågor och Chambers modell - Fagerström (2007) 
s.34f) menar att Chambers modell inte med självklarhet leder till en tonvikt på etiska eller 
existentiella aspekter. Det förvånade henne inte att Eriksson (nu Eriksson Barajas) i sin 
undersökning inte fann att litterära samtal om existentiella frågor lyftes fram särskilt mycket när 
hon studerade ”bokprat” (bokpresentationer) och boksamtal med lärare i Chambers anda.  
 
Mitt intryck är att Chambers (2011) i sin studie främst lyfter fram läsförståelse. Enligt Chambers 
(2011) skapas kunskap under boksamtalen av gruppens medlemmar tillsammans och det finns 
inga bestämda svar på frågor. I och med att det inte finns bestämda svar på frågor undviks oro 
och prestationsångest vilket ger en ökad trygghet, menar jag. Detta ökar i sin tur möjligheten att 
våga tala öppet om personliga ämnen som existentiella frågor kan kretsa kring.  



   53   

Även Chambers (2011) förslag på kopplingar mellan text och liv inbjuder till samtal om etiska- 
och existentiella frågor, menar jag. Att Chambers skriver att det är lärarens uppgift att se till att 
eleverna är respektfulla emot varandra och att eleverna behöver känna sig trygga när de berättar 
om sin läsning underlättar för samtal om etiska- och existentiella frågor. Jag menar dock att det 
går att göra ytterligare för att samtal om etiska- och existentiella frågor ska lyftas fram under 
boksamtal än det som framhålls i Chambers (2011). Det kan vara att göra som läraren i 
Fagersröms (2007) undersökning. Hon valde själv böcker som tog upp etiska- och existentiella 
frågor och hon valde själv diskussionsämnen.  
 
Fjärdeklasserna på skolan i Michigan i Kanada fick träna sig på att lyssna aktivt på varandra och 
lära sig hur man ser ut när man lyssnar noggrant. Lärarna talade om att det inte är okej att få 
någon att känna sig bortgjord, vare sig i klassen eller någon annanstans (Daniels 2002, s.149). 
Kanske detta kunde vara ett sätt att arbeta i skolklasser för att få en bra stämning och lättare 
kunna arbeta i enlighet med Lgr-11. 
 
Informanterna i min undersökning menade att trygghet skapades t.ex. genom att ha roligt, att 
samma personer återkom till boksamtalen frekvent, att ha ett mysigt rum att vara i, att ha en god 
stämning, att alla barn blir sedda, att ha ett trevligt bemötande och genom att se till att alla barn 
får talutrymme. Detta anser jag skapar ökade möjligheter för boksamtalsdeltagare att våga tala 
om känsliga ämnen. Generellt sett menar jag att samtliga informanters agerande överensstämde 
med deras syn gällande att skapa trygghet.  

6.3 Språkutveckling och läsförståelse 
I detta avsnitt framförs förslag på hur informanterna skulle kunna arbeta med att främja 
läsförståelse under boksamtalen utifrån tidigare forskning. Min studie jämförs också med 
Skönblads (2011) som också använt Chambers tre ingredienser i ett samtal som en del av sin 
teori i sin studie över boksamtal. Ämnet samtal om svåra ord tas även upp.   
 
Skönblad (2011) kom fram till att båda bokklubbarna i hennes undersökning utbytte entusiasm 
och kopplingar. Det var dock bara i den bokklubb där de läst och diskuterat samma bok som de 
kunnat utbyta frågetecken. Det vill säga de funderingar, barnen och bibliotekarierna haft kring 
texten och innehållet under sin läsning som de undrat över eller inte riktigt förstått (se avsnitt 3.1 
i denna studie för en förklaring av samtalsmetodiken). 
 
Något som skiljer min undersökning från Skönblads (2011) är att jag i den här studien endast 
observerat boksamtal där de läst och diskuterat samma bok. I de observerade boksamtalen 
utbyttes ändå bara frågetecken på två av fem huvudinformanters boksamtal, det var under de 
boksamtal som hölls på elevernas svensklektioner. Entusiasm utbyttes på samtliga boksamtal och 
även kopplingar. 
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Om att anteckna eller inte under läsningens gång - I en av boksamtalsgrupperna på Ekskolan var 
det en pojke som hade lagt märke till ett speciellt ställe i boken som han hade ett frågetecken 
kring och ville ta upp. Han bläddrade en del i boken och hade lite svårt att förklara vad han 
menade, och att hitta fram till den sida i boken som han tänkte på. Vid detta tillfälle kunde Erika 
inte hjälpa pojken att bättre förstå texten. Kanske det hade hjälpt pojken att anteckna på vilken 
sida som det han undrade över var och vad det gällde, då hade han även fått öva på sitt skrivande.   
 
Felicia på Furulundskolan berättade att eleverna där fått frågor till boken att fundera på under 
läsningens gång (se avsnitt 3.3.2). Jag menar att detta arbetssätt skapar möjligheter för eleverna 
att utveckla läsförståelse samt läs- och skrivkunnighet i enlighet med (lgr-11) och Unescos 
folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006, s.14f). Enligt Daniels (2002, s.19-22 och s.96) 
så kan elever genom att använda post-it lappar eller loggböcker, skriva anteckningar under 
läsningens gång som de sedan kan ta med till boksamtalen. Detta gör då diskussionerna rikare. 
Anteckningarna kan påminna eleverna om känslor, kopplingar, frågor och antaganden som de 
fick under sin läsning. 
 
Chambers (2011, s.138-141) menar att det i början när man arbetar med boksamtal, kan vara bra 
att använda en folksaga eller rim och ramsor för att lättare kunna hitta mönster i texten. Kanske 
barnen i min studie kunde hittat fler mönster i böckerna om informanterna använt sig av sig av 
sagor eller rim och ramsor som boksamtalsböcker. 
 
Språkutveckling och samtal om svåra ord - Barnbibliotekarierna Amanda och Cecilia förklarade 
själva svåra ord. Under observationen på Furulundskolan och Guldregnsskolan, samtalade vi 
däremot inte om svåra ord. Om en samtalsledare under sin läsning stöter på ord som skulle kunna 
tänkas vara svåra för barnen, föreslår jag att hen under boksamtalet kort förklarar ordet själv. På 
så vis kan man undvika att frågor om svåra ord uppfattas som läxförhör eller att frågor om svåra 
ord tar tid ifrån andra samtalsämnen med frågor där det inte finns några bestämda svar och där 
man kan föra fram egna åsikter. 
 
Det fanns exempel under boksamtalen i Eriksson Barajas (2012, s.50f) studie där testning av 
elevernas ordkunskap ledde till att deras frihet och litteraturupplevelse fick komma i andra hand. 
Chambers (2011 enligt Eriksson Barajas 2012, s.52) varnar för den här typen av bokdiskussioner 
som han jämför med förhör. 

6.4 Vikten av att klargöra målen för ett boksamtal 
Eriksson Barajas (2012, s.56 och 125) anser att det i boksamtal är viktigt att klargöra både för sig 
själv som samtalsledare och för deltagarna i boksamtalet vad målet är. På skolan där hennes 
studie utfördes, arbetade lärarna för att eleverna skulle få en njutbar läsupplevelse. Eriksson 
Barajas menar att om lärarna fokuserar på det här målet och håller andra ambitioner utanför 
boksamtalen så blir detta mål lättare att uppnå. 
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Jag instämmer med Eriksson Barajas om att det är viktigt att klargöra vad målet med boksamtalen 
är. Är målet t.ex. att barnen ska bli bokslukare, att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga, att 
de ska få en ökad läsförståelse eller att de ska utveckla sin kommunikativa förmåga? Eriksson 
Barajas (2012) studie visar att vissa mål kan motsätta sig varandra och att det är svårt att ha allt 
för många mål för ett och samma boksamtal. Då kan en del av målen bli åsidosatta.  
 
Jag menar att intervjun med Erika och observationen på Ekskolan (se avsnitt 5.2.2) visade att det 
var svårt att ha många mål för boksamtalet. Kap.2 Litteraturgenomgång och kap.3 Teori visar att 
boksamtal kan utformas på lite olika sätt beroende på vilka mål som sätts. Är målet att barnen ska 
utveckla sin empatiska förmåga så kan man göra ett visst bokurval och välja vissa samtalsämnen 
se exemplet Fagerström i avsnitt 2.2 i min studie. Vill man öka läsförmågan så kan 
samtalsledaren t.ex. sammanfatta då och då vad som sägs under samtalet och man kan 
tillsammans försöka komma fram till bokens budskap se exemplet Chambers, avsnitt 3.2 i min 
studie. Daniels (2002, s.19-22) menar att läsning för att bli en livslång vana behöver vara frivillig 
och anknyta till läslust och självbestämmande. Utifrån detta är bokvalet en viktig aspekt om 
läslust är ett mål för boksamtalet. Eriksson Barajas (2012) skriver att om målet med boksamtal är 
att så många elever som möjligt ska bli bokslukare ska moment som kan skapa prestationsångest 
eller oro undvikas. 

6.5 Slutsatser  
I detta avsnitt besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån studiens resultat. Syftet var 
att studera hur och på vilket sätt bibliotekspersonalen arbetar med och ser på boksamtal samt 
vilken roll styr- och policydokumenten har för deras arbete. Här nedan presenteras 
frågeställningarna och de tillhörande slutsatserna i tur och ordning, först fråga ett och sedan fråga 
två och sist fråga tre.  
 
1. Vilka likheter och skillnader mellan olika bibliotekspersonals synsätt och agerande kan tolkas 
utifrån följande aspekter: Läsfrämjandet, bokvalet och ledarrollen? 
 
Läsfrämjandet - På folkbibliotekens bokklubbar arbetade de med att stimulera till läsning, bland 
annat genom att göra bokpresentationer eller genom att ha författarbesök. Att 
barnbibliotekarierna arbetade med att stimulera till läsning under bokklubbsträffarna 
överensstämmer med riktlinjerna enligt Bibliotekslagen (2013) samt med folkbibliotekens lokala 
verksamhetsidé. Den positiva och trivsamma stämningen som oftast fanns på bokklubbarna 
menar jag bidrog läsfrämjande. Bibliotekspersonalen som hade boksamtal på elevernas 
svensklektioner arbetade främst läsfrämjande genom att låta barnen vara med och välja böcker till 
boksamtalen samt genom att tänka igenom bokvalet.  
 
Informanterna berättade att deras del i att skapa trygghet under bokklubbarna och boksamtalen 
t.ex. var genom att ha ett trevligt bemötande och genom att se till att alla barn blir sedda och får 
talutrymme, detta överensstämde med deras agerande. Möjliga hinder mot läsfrämjande fanns 
både hos barnbibliotekarierna och hos skolbibliotekspersonalen. Det var till exempel brist på tid 
och resurser, att frågor om vad barnen mindes och om ordförståelse ställdes samt en arbetsplan 
gällande att barnen skulle läsa högt och samtala om svåra ord på boksamtalen.  
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Bokvalet och barnbibliotekarierna - Barnbibliotekarierna valde i första hand själva böckerna som 
skulle diskuteras. Bibliotekslagen (2013) menar att folkbiblioteken ska främja läsning samt barns 
språkutveckling. Eftersom barnen på Aspholmens bokklubb uttryckt att de varit väldigt nöjda 
med barnbibliotekariernas bokval så menar jag att deras agerande generellt sett överensstämde 
med policydokumenten gällande bokvalet. Om barnbibliotekarierna någon gång låtit barnen välja 
boksamtalsböckerna skulle det ha överensstämt i högre grad med Saxat från budget 2013 för 
Aspholmens- och Cederlundens folkbibliotek. Där står det att ett mål är att ungdomar ska få ett 
mer aktivt deltagande i aktiviteter. Den tidigare forskningen visade att det finns både för- och 
nackdelar med att barnen vs bibliotekspersonalen väljer böckerna. 
 
Bokvalet och skolbibliotekspersonalen - Skolbibliotekspersonalen gav barnen fler böcker att välja 
mellan än barnbibliotekarierna. På Ekskolan fick barnen tjugo titlar att välja mellan och på 
Furulundskolan åtta. Gabriella ville ge barnen ett ganska fritt bokval vilket också överensstämde 
med hennes agerande då de på Guldregnsskolan röstade fram böcker ifrån ett, i stort sett helt fritt 
bokval. Erika menade att det finns både för- och nackdelar med att styra bokvalet. Felicia var 
kritiskt till ett ofrivilligt bokval och ville att barnen alltid skulle välja bok efter intresse. Detta 
synsätt sammanfaller enligt mig inte helt med Kursplanen i Svenska för grundskolan med 
kommentarmaterial (2011) där det står att eleverna i utbildningen ska få kunskaper om 
skönlitteratur från olika tider och olika platser i världen. 
 
Skolbibliotekspersonalen som höll i boksamtal på elevernas svensklektioner blev påverkade av 
utomstående praktiska faktorer i bokvalet som tillgång till titlar så de räckte till alla barn och att 
kunna få ihop grupper. På bokklubbarna överläts det till barnen att själva hitta boksamtalsböcker 
utom på Aspholmens bibliotek där bibliotekarierna ordnade fram böckerna. 
 
Ledarrollen - Enligt Chambers är en lärares (ledares) fyra viktiga uppgifter under boksamtal att 
ställa allmänna frågor som kan ställas till alla böcker, att ställa specifika frågor för den specifika 
bok man samtalar om, att föra samtalet tillbaka till fokus om det börjar leda bort därifrån samt att 
då och då under samtalets gång sammanfatta vad som sagts. Samtliga informanter ställde både 
allmänna och specifika frågor. Det var dock olika hur specificerade de allmänna frågorna var. 
Felicia var den enda informanten som hade en särskild frågemall med allmänna frågor.  
 
Informanterna menade att det var bra att föra fokuset tillbaka till boken om det började leda bort 
därifrån men att det fanns undantag då det var viktigare att samtala om annat. Felicia och Erika 
uppgav undantag som enligt min uppfattning kan knytas till läroplanen medan övriga uppgav 
undantag som kunde knytas till barnens intressen eller vardag.  
 
Under samtliga observerade boksamtal hölls fokus i huvudsak på böckerna. Informanterna 
sammanfattade inte vad som sades under boksamtalen. Detta kommenteras under fråga tre. 
Kommunikationen kan både ses som en del av ledarrollen och en del i språkutveckling. Detta kan 
man också läsa om under fråga tre.  
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2. Vilka likheter och skillnader mellan olika bibliotekspersonals synsätt och agerande kan tolkas 
utifrån följande aspekter: Att samtala om personliga ämnen och att skapa möjligheter till 
personlig utveckling och ökad empati? 
 
Att skapa möjligheter till ökad empati - Cecilia tyckte att det var bra att tala om ”stora ämnen” på 
boksamtalen och gjorde ett medvetet bokval med tanke på detta. På Cederlundens folkbibliotek 
talade bibliotekarierna även med barnen om karaktärerna i böckernas känslor och agerande samt 
ställde frågor till barnen om detta. Även Amanda förklarade en karaktärs agerande och Felicia 
och Gabriella ställde flera frågor med anknytning till olika karaktärers personlighet och agerande. 
På så vis menar jag att barnen fick tänka efter och reflektera och att bibliotekspersonalen skapade 
möjligheter för barnen att utveckla sin empatiska förmåga.  
 
Skolbibliotekspersonalen framförde att de ville att barnen skulle få lära sig om andra människor 
och kulturer. Samtliga skolbibliotekspersonals synsätt kan kopplas till skolans styrdokument som 
Lgr-11 (s.7f) se avsnitt 1.1.2 i denna studie och Kommentar materialet till kursplanen i svenska 
(2011, s.9) se avsnitt 4.2.4. Kopplingen mellan Erikas agerande under observationen och hennes 
synsätt och styrdokumenten var inte så tydligt. Det fanns inte så mycket tid över att samtala om 
känslor och karaktärers agerande. Under intervjun sa Erika att eleverna ofta relaterar böckerna till 
sig själva och till sina egna upplevelser samt att hon plockar fram sådana bitar medvetet. Detta 
uttalande angående hennes agerande överensstämmer med hennes synsätt och skolans 
styrdokument. 
 
Att samtala om personliga ämnen - Exempel på hinder mot att tala om personliga och känsliga 
ämnen som informanterna tog upp under intervjuerna var t.ex. att det kunde bero på 
gruppsammansättningen, att samtalsledarna inte alltid känner sig så bekväma att samtala om 
sådana ämnen eller att barnen inte lärt sig finkänslighet. För att barnen ska bete sig finkänsligt 
och respektfullt menade Erika och Felicia att man kan tala med de barn som inte gjort det, om hur 
man bör bete sig. Under observationen på Ekskolan upptäcktes ett antal hinder för att samtala om 
känsliga ämnen som enligt min uppfattning stred mot Erikas synsätt. 
 
Erika sa att det ibland kan finnas en risk att barnen berättar för mycket om sig själva och att hon 
då får säga till dem att de inte ska ta det i samtalsgruppen. Felicia och Gabriella sa att barnen fick 
välja själva vad de vill berätta om sitt eget liv. 
 
Personlig utveckling - Skolbibliotekspersonalen sa att de ville att barnen skulle få en fördjupad 
inblick om sig själva. Barnbibliotekarien Amanda menade att det är viktigt att prata om känslor. 
Amanda och Beatrice berättade också om sina egna känslor och upplevelser under boksamtalet 
och frågade om barnen kände igen sig.  
 
Chambers (2011) skriver att vi genom att göra jämförelser mellan textvärlden och vår verklighet 
kan göra upptäckter om vårt liv och vår verklighet. Samtliga informanter gjorde vad Chambers 
(2011) kallar kopplingar mellan texten och verkligheten. Enligt min uppfattning arbetade 
informanterna (om man utgår från Chambers) då med att hjälpa barnen att få en fördjupad inblick 
om sig själva, vilket jag ser som en del i den personliga utvecklingen. Slutligen kan här 
konstateras att kopplingen mellan informanternas synsätt, agerande och styr- och 
policydokumenten när det gäller att samtala om personliga ämnen och att skapa möjligheter till 
personlig utveckling och ökad empati i allmänhet var stark. 



   58   

3. Vilka likheter och skillnader mellan olika bibliotekspersonals synsätt och agerande kan tolkas 
utifrån följande aspekter: Att främja språkutveckling och läsförståelse? 
 
Läsförståelse - Bibliotekspersonalen som hade boksamtal på elevernas svensklektioner tycktes 
mer inriktade på läsförståelse än övriga och gav mer utvecklade förklaringar av vad de uppfattade 
att läsförståelse är. De tycktes även ha arbetat mer med läsförståelse i det praktiska arbetet. 
Informanterna som höll i boksamtal på elevernas skoltid samt Cecilia sa att de ville att 
boksamtalen skulle ge barnen en ökad läsförståelse eller att det var ett syfte med boksamtalen.  
Erika berättade att de under vissa boksamtal talar om bokens struktur. Ett syfte med Felicias 
boksamtal var att ungdomarna ska analysera texterna. Detta överensstämmer med Lgr-11 (se 
avsnitt 4.2.4).  
 
Läsförståelse och språkutveckling var ingenting som Gabriella lyfte fram och jag tolkar det som 
att det inte var det centrala i hennes synsätt. Enligt min uppfattning hade Gabriella dock insikt om 
hur barnen kan utveckla sin läsförståelse och kommunikationsförmåga genom boksamtal. För 
Amanda var det centrala att samtala om upplevelsen av en bok under boksamtalen och inte att 
barnens läsförståelse skulle öka. 
 
Läsförståelse och ledarens uppgift - Jag menar att om Felicia och Erika som höll i boksamtal på 
elevernas svensklektioner, i slutet av boksamtalen skulle ha sammanfattat vad barnen sagt så 
skulle de fått en tydligare koppling till styrdokumenten och till läsförståelse. Lika så om de och 
eleverna tillsammans försökt komma fram till textens budskap i slutet av samtalen. Att 
sammanfatta är en av lärarens fyra viktiga uppgifter i boksamtal enligt Chambers (1994).  
 
Chambers tre ingredienser i ett samtal användes som en del i det teoretiska ramverket i den 
aktuella studien. Ingredienserna är: Att utbyta entusiasm, att utbyta frågetecken och att utbyta 
kopplingar (se avsnitt 3.1). Entusiasm utbyttes på samtliga observerade boksamtal. Med detta 
menas bl.a. att de samtalade om vad de tyckte om boken eller hur de upplevde boken.   
 
Frågetecken - I de observerade boksamtalen ställdes bara frågor med anknytning till frågetecken 
på två av fem huvudinformanters boksamtal, det var på de skolor de hade boksamtal på elevernas 
svensklektioner. Med att utbyta frågetecken menas att de samtalat om någonting som barnen 
tyckt varit svårt att förstå, någonting de undrat över eller som skapat förvirring. När Erika frågade 
om barnen hade något frågetecken ledde det till att en flicka gjorde en koppling i bokens 
händelseförlopp. Vid ett annat tillfälle uppstod ett hinder på grund av att ett barn inte hade 
antecknat var i boken som ett frågetecken var och mer i detalj vad funderingen gällde. 
 
Kopplingar - Kopplingar utbyttes på samtliga boksamtal. Gabriella ställde flera frågor med 
anknytning till kopplingar mellan texten och verkligheten samt mellan olika karaktärer (se avsnitt 
5.2.3). Jag anser därför att Gabriella i sitt agerande gav barnen möjligheter till ett kritiskt och 
reflekterande tänkande. Diana skapade i en diskussion om vad som skulle hända efter en boks 
slut barnen övning i att läsa mellan raderna. Felicia ställde ungdomarna frågor om hur en bok 
skulle sluta, vilket gav dem övning i att se samband i bokens händelseförlopp. Särskilt många 
kopplingar i allmänhet (alltså inte bara till läsförståelse) menar jag utbyttes på Furulundskolan. 
En bidragande orsak till detta anser jag var att eleverna antecknat under läsningens gång. Inte på 
något av de övriga boksamtalen hade barnen antecknat under läsningens gång. 
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Språkutveckling med fokus på kommunikationen - Informanternas synsätt överensstämde med 
deras agerande och med Lgr-11 s.222 (se avsnitt 4.2.4) utifrån aspekten att alla barn skulle få 
möjlighet att prata under boksamtalen och få träning i att våga säga vad de tycker. Informanternas 
synsätt och agerande sammanföll oftast i fråga om att de ansåg att de skulle vara ganska tysta 
under boksamtalen och att det var barnen som skulle prata. Att barnen gavs goda möjligheter att 
prata under boksamtalen gav dem språkutveckling i enlighet med Bibliotekslagen (2013). Om 
informanterna ibland ställt fler frågor eller tagit en paus i samtalet menar jag att deras agerande 
överensstämt än mer med Lgr-11 och med Bibliotekslagen (2013) samt med vad tidigare 
forskning förespråkar. 
 
Språkutveckling - Enligt Cecilia hade de på Cederlundens bokklubb vid ett tidigare boksamtal 
diskuterat språket i en bok. Detta överensstämmer med Aspholmens- och Cederlundens 
folkbiblioteks verksamhetsidé samt med bibliotekslagen där det står att folkbiblioteken ska 
främja språkutveckling. Språkutveckling var dock generellt ingenting som informanterna talade 
särskilt mycket om under intervjuerna.  
 
I Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (2011, s.9) står det att genom att diskutera livets 
frågor utifrån litteraturen kan eleverna uppnå undervisningens syfte att de ska utveckla bl.a. sitt 
språk. Utifrån denna aspekt överensstämde samtliga informanters agerande med styr- och 
policydokumenten gällande språkutveckling. 
 
Sammanfattande slutsatser: Läsfrämjande - Att ha roligt var viktigt för barnbibliotekarierna. På 
samtliga bokklubbar bjöds det på fika och anordnades aktiviteter för barnen. Jag tolkar det som 
att det bl.a. var för att barnen skulle ha roligt tillsammans. Bibliotekspersonalen som hade 
boksamtal på elevernas svensklektioner arbetade främst läsfrämjande genom att låta barnen vara 
med och välja böcker till boksamtalen samt genom att tänka igenom bokvalet.  
 
Möjliga hinder mot läsfrämjande fanns både blad barnbibliotekarier och skolbibliotekspersonal. 
Dessa var till exempel brist på tid och resurser samt att frågor om vad barnen mindes och om 
ordförståelse ställdes.  
 
Bokvalet - Barnbibliotekarierna valde i första hand själva böckerna medan 
skolbibliotekspersonalen gav barnen en större frihet. Den tidigare forskningen visade att det finns 
både för- och nackdelar med att barnen vs bibliotekspersonalen väljer böckerna.  
 
Att skapa möjligheter till personlig utveckling och till ökad empati - Samtliga informanter gjorde 
vad Chambers (2011) kallar kopplingar mellan texten och verkligheten som enligt Chambers 
(2011) gör att vi kan göra upptäckter om vårt liv. Kopplingen mellan informanternas synsätt, 
agerande och styr- och policydokumenten när det gäller att samtala om personliga ämnen och att 
skapa möjligheter till personlig utveckling och ökad empati var i allmänhet stark.  
 
Läsförståelse och ledarens uppgift - Jag menar att om bibliotekspersonalen som höll i boksamtal 
på skolans svensklektioner, i slutet av boksamtalen skulle ha sammanfattat vad barnen sagt och 
om gruppen tillsammans försökt komma fram till bokens budskap, så skulle de fått en tydligare 
koppling till styrdokumenten och till sitt eget synsätt i fråga om att de ville att boksamtalen skulle 
ge barnen en ökad läsförståelse. Att sammanfatta är en viktig uppgift för en lärare enligt 
Chambers (2011).  
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Chambers tre ingredienser i ett samtal (se avsnitt 3.1) användes som en del i det teoretiska 
ramverket i den aktuella studien. Kopplingar utbyttes på samtliga boksamtal. Vid observationerna 
gav informanterna ibland barnen övning i att läsa mellan raderna eller i att se samband i bokens 
händelseförlopp, vilket jag menar kan ses som en del i att främja läsförståelse. Enligt min 
uppfattning utbyttes särskilt många kopplingar i allmänhet (alltså inte bara till läsförståelse) på 
den skolan där eleverna antecknat under läsningens gång. Erika, Felicia och Cecilia framförde att 
de ville att boksamtalen skulle ge barnen en ökad läsförståelse.  
 
Språkutveckling med fokus på kommunikationen - Informanternas synsätt var att de skulle vara 
ganska tysta under boksamtalen och att det var barnen som skulle prata, vilket generellt 
överensstämde med deras agerande. På så vis gav informanterna möjligheter för barnen att 
utveckla sitt språk, i enlighet med Bibliotekslagen (2013).  

6.6 Diskussion kring studien 
Den här studien är inriktad på boksamtal och avgränsas mot andra läsfrämjande åtgärder för att 
ge ett större djup. Jag anser att denna studie ger en övergripande bild av vad boksamtal kan 
innehålla. Om studien istället riktats mot en av de tre frågeställningarna hade den kunnat 
fördjupas ytterligare liksom om den riktats mot antingen boksamtal inom skolan eller som 
fritidsaktivitet.  
 
Att både studera boksamtal som hölls på barnens fritid och boksamtal som hölls på deras skoltid 
försvårade jämförelsen mellan de olika boksamtalen. Boksamtal som hölls på barnens skoltid 
hade andra styr- och policydokument att förhålla sig till så som läroplaner och kursplaner.  
 
Enligt min uppfattning tillförde det studien en del att undersöka boksamtal i dessa skilda miljöer. 
Det gjorde vikten av att ha boksamtalen i ett rum där man får sitta i lugn och ro och ta gott om tid 
på sig att samtala tydlig. Liksom vikten av att vara i en trygg miljö där deltagarna har ett 
respektfullt bemötande emot varandra och vikten av att ha bra samtalsböcker som barnen tycker 
om. Det var ett hinder att jag inte kunnat finna relevant forskning om bokklubbar dit barn går på 
sin fritid. Det omfattande empiriska materialet har varit givande för studien. Det var en stor fördel 
att spela in intervjuerna och observationerna. 
 
När det gällde vissa aspekter av boksamtalet gav intervjuerna en större förståelse än 
observationerna som t.ex. gällande bokvalet och vad informanterna trodde kunde vara 
anledningen till att känsliga ämnen inte kom upp under boksamtalen.  
 
Andra aspekter besvarades bäst genom observationerna som: Vilka kopplingar som 
bibliotekspersonalen själva gjorde eller skapade möjlighet till. De flesta frågor besvarades både 
med hjälp av intervjuer och observationer. Intervjuerna gav ett längre tidsperspektiv. 
Observationerna kunde visa en annan synvinkel än informanternas egna. Utifrån observationerna 
har jag gett förslag på hur informanterna skulle kunna utveckla sin ledarroll ytterligare.  



   61   

Ett exempel från avsnitt 5.2.2 visade att det som Erika berättade om sitt synsätt och sitt agerande 
inte överensstämde med vad jag upplevde under observationen. I detta fall gav kombinationen av 
både intervjuer och observationer en bredare bild tillsammans än enskilt. Ekskolans arbetsplan 
var också intressant att koppla till detta.  
När det gäller frågan om ”lärarens fyra viktiga uppgifter under boksamtal” så användes 
observationer för att besvara om informanterna utförde tre av uppgifterna medan den fjärde 
uppgiften; fokus, besvarades huvudsakligen med hjälp av frågor till informanterna. Jag menar att 
en större förberedelse inför observationerna med en mer utvecklad observationsmatris för att 
studera informanternas ledarroll hade tillfört studien något. 
 
Styr- och policydokumenten var intressanta att jämföra med bibliotekspersonalens synsätt och 
agerande och visade att bibliotekspersonalen ibland hade en syn och ett arbetssätt som var helt i 
enlighet med dessa medan de andra gånger inte överensstämde. I diskussionen har jag gett förslag 
på hur verksamheten skulle kunna utvecklas i enlighet med styr- och policydokumenten. 
 
Chambers modell över tre ingredienser i ett samtal (2011) har varit användbar för att analysera 
observationerna. Särskilt ingrediensen kopplingar var intressant att studera för att se hur 
informanterna arbetade med läsförståelse och med att koppla text till liv.  
 
Lärarens fyra viktiga uppgifter enligt Chambers (1994) upplever jag som särskilt intressant att 
använda under boksamtal som sker på skoltid. För boksamtal som sker på barns fritid kanske 
någon annan teori varit mer tillämplig. Det hade varit intressant att komplettera med någon teori 
för att studera informanternas synsätt och för att studera betydelsen av att samtala om karaktärers 
personlighet och agerande, för att få en större förståelse för andra människor och en större 
självinsikt.  
 
Eriksson Barajas (2012) studie bygger på hennes tidigare avhandling, vilket jag menar stärker 
dess position. Boken är inte så omfattande men innehåller dock intressant material som jag har 
haft god användning av i analysen av det empiriska materialet. Särskilt med avseende på att jag 
under observationerna och i policydokumenten, funnit några av de hinder mot att tala om 
känsliga ämnen och mot läsfrämjande som Eriksson Barajas upptäckte i sin undersökning. 
Undersökningsresultatet skiljer sig från Eriksson Barajas studie genom att en del andra hinder 
mot att tala om känsliga ämnen än de som hon upptäckt lyftes fram av informanterna.  
 
Jag anser att resultatet från denna undersökning också skiljer sig från Eriksson Barajas studie 
genom att samtal om känsliga ämnen inte alls var ovanliga utan tvärt om vanliga i de observerade 
boksamtalen. Samtalen var, som jag upplevde det dock inte djupt personliga. Jag menar att de 
ändå skapade möjligheter för barnen till personlig utveckling och en ökad förståelse för andra 
människor. Flera av de observerade boksamtalen i den här studien skedde på barnens fritid vilket 
var en aspekt som skiljde sig från Eriksson Barajas (2012) undersökning.  
 
Det vore intressant att forska vidare kring gruppdynamik i boksamtal och då observera samtliga 
deltagare i boksamtal. Att ta reda på mer om hur man kan arbeta med trygghet i boksamtal och 
hur man skapar ett dialoginriktat samtal. Policydokuments betydelse för den läsfrämjande 
verksamheten på bibliotek skulle också vara intressant att undersöka vidare.  
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7. Sammanfattning 
Aktuella undersökningar har visat att läslusten och läsförståelsen minskat bland barn i åldrarna 
mellan 9-14 år. Med utgångspunkt i detta, har jag i den här studien undersökt möjligheter och 
hinder för att främja läsning och läsförståelse genom boksamtal. I bakgrunden visas statistik över 
barn i nio- till fjortonårsålderns läsförståelse och läsglädje samt delar ur bibliotekens och 
grundskolans uppdrag. 
 
Syftet med studien var att studera hur och på vilket sätt bibliotekspersonalen arbetar med och ser 
på boksamtal samt vilken roll styr- och policydokumenten har för deras arbete.  
 
Följande frågeställningar ställdes. 
 
Vilka likheter och skillnader mellan olika bibliotekspersonals synsätt och agerande kan tolkas 
utifrån följande aspekter: 
 

• Läsfrämjandet, bokvalet och ledarrollen? 
• Att samtala om personliga ämnen och att skapa möjligheter till personlig utveckling och 

ökad empati? 
• Att främja språkutveckling och läsförståelse? 

 
Som metod användes en kombination av intervjuer och observationer eftersom jag menar att 
dessa metoder kompletterar varandra. Intervjuerna kan ge viss information om informanternas 
synsätt och åsikter samt ett mer långtgående perspektiv. Observationerna ger information om 
informanternas beteende i den specifika situationen och deras interaktion med barnen. Sex 
intervjuer med barnbibliotekarier och skolbibliotekspersonal genomfördes samt observationer på 
fem olika platser med dessa som samtalsledare. Intervjuerna har transkriberats. Observationerna 
har dock inte transkriberats i sin helhet eftersom studien fokuserar på bibliotekspersonalens 
agerande och inte barnens.  
 
Teorikapitlet inleds med ett avsnitt om Aidan Chambers samtalsmetodik med tre ingredienser i ett 
samtal; entusiasm, frågetecken och kopplingar. I analysen över boksamtalens anknytning till 
”Chambers tre ingredienser i ett samtal” visade det sig att frågor med anknytning till ingrediensen 
frågetecken bara ställdes av de två informanter som hade boksamtal på skolans svensklektioner. 
Med detta menas att informanterna ställde frågor angående om det var någonting som barnen 
hade undrat över i boken eller inte riktigt förstått. Entusiasm utbyttes på samtliga boksamtal. Det 
vill säga att de talade om hur de upplevde boken och om sådant de tyckte eller inte tyckt om med 
boken. Även kopplingar där informanterna kopplade texten till vårt liv och vår verklighet 
utbyttes på samtliga boksamtal. Enligt min uppfattning skapade informanterna på så vis 
möjligheter för barnen att utveckla en fördjupad inblick i sig själva samt till personlig utveckling 
i enlighet med styr- och policydokumenten. Relativt ofta utbyttes kopplingar med anknytning till 
läsförståelse på boksamtalen, det kunde t.ex. handla om orsakssamband. Särskilt många 
kopplingar menar jag utbyttes på en av observationerna. En bidragande orsak till detta var enligt 
min uppfattning att barnen antecknat under läsningens gång.  
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I den andra delen av teorikapitlet presenterades lärarens (ledarens) fyra viktiga uppgifter under 
boksamtal enligt Chambers. Analysen över ”en lärares (ledares) fyra viktiga uppgifter” visade att 
ingen av informanterna sammanfattade vad som sagts under boksamtalen. Om de två informanter 
som höll i boksamtal på skolans svensklektioner hade sammanfattat vad barnen sagt och om de 
och eleverna tillsammans försökt komma fram till textens budskap i slutet av samtalen så skulle 
de få en tydligare koppling till Lgr-11 och till läsförståelse. I den tredje delen av teorikapitlet 
presenterades några av Eriksson Barajas rekommendationer för boksamtal och några av de hinder 
som hon i sin undersökning upptäckt mot läsfrämjande. 
 
Empirin visade att barnbibliotekarierna själva valde böckerna till boksamtalen medan 
skolbibliotekspersonalen gav barnen ett friare bokval. I diskussionen kopplades empirin till 
tidigare forskning och argument för att bibliotekspersonalen väljer samtalsböckerna ställdes mot 
argument för att barnen väljer böckerna. Bibliotekspersonalens ledarroll relaterades till tidigare 
forskning. Hur teorier och metoder uppfyllt önskemålen kommenterades. Ett avsnitt handlar om 
vikten av att klargöra målen för boksamtal relaterat till empiri och tidigare forskning.  
 
Slutsatserna visade att informanternas synsätt sammanföll med deras agerande utifrån aspekten 
att alla barnen skulle få möjlighet att prata under boksamtalen och få träning i att våga säga vad 
de tycker. Enligt min uppfattning sammanföll på så vis samtliga informanters synsätt och 
agerande till viss del med policydokumenten gällande språkutveckling. 
 
Barnbibliotekarierna arbetade med att stimulera till läsning genom flera aktiviteter under 
bokklubbsträffarna vilket överensstämde med policydokumenten. Hinder mot läsfrämjande 
framkom under intervjuer och observationer både på folkbibliotek och skolbibliotek.                                                                                                                                              
 
Kopplingen mellan informanternas synsätt, agerande och policydokumenten var i allmänhet stark 
när det gäller att samtala om personliga ämnen och att skapa möjligheter till personlig utveckling 
och ökad empati. Tre huvudinformanter lyfte fram läsförståelse som någonting som de ville att 
boksamtalen skulle ge barnen eller som ett av syftena med boksamtalen. För övriga två 
informanter var andra aspekter mer centrala. 
 
Intressanta slutsatser i denna studie är att boksamtal och policydokument på skolor inte med 
nödvändighet har läsfrämjande i åtanke. Att anteckna under läsningens gång tycks betyda mycket 
för dialogen och för eftertanken. Jag anser att boksamtal skapar möjligheter till gemenskap, en 
större empatisk förmåga och en ökad läsförståelse. Om boksamtal utförs med tanke på att skapa 
läslust skapar de också möjligheter till ökad läslust och intresse för läsning hos de personer som 
deltagit i boksamtalet.  
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Käll- och litteraturförteckning 
Otryckta källor 
 
Sex intervjuer och fyra observationer. Utskrifter av ljudupptagningar 2013. Ljudupptagningarna 
finns i författarens ägo [Kan specificeras om anonymitetsskyddet tillåter]. 
 
Muntliga uppgifter i författarens ägo. Fem observationer som inte spelats in, gjorda i april och 
maj 2013. 
 
De sex intervjuerna och nio observationerna är av känslig natur och därför avslöjas 
ingenting om vilka personerna är eller vilken/vilka orter det gäller. Detta ”hopklumpande” 
har ingenting med värdering av källorna att göra, annat än att jag vill ge ett så säkert skydd som 
möjligt för de intervjuade och observerade personerna. 
 
Anonymitetsskyddade tryckta källor av empiriskt material 
 
e-post från fem bibliotekarier med svar på vissa intervjufrågor 
 
Saxat från budget 2013 för Aspholmens- och Cederlundens folkbibliotek (pseudonym) [kan 
specificeras om anonymitetsskyddet tillåter]. 
 
Arbetsplan för Ekskolans skolbibliotek (pseudonym) [kan specificeras om anonymitetsskyddet 
tillåter]. 
 
Biblioteksplaner för samtliga bibliotek i studien [kan specificeras om anonymitetsskyddet 
tillåter]. 
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Här anges inte de orter som biblioteksplanerna kommer ifrån av hänsyn till berörda parter. Detta 
har ingenting med värdering av källorna att göra, annat än att man vill ge ett så säkert skydd som 
möjligt för de intervjuade och observerade personerna. 
 
Tryckta och elektroniska källor 
 
Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter (2009). Stockholm: UNICEF Sverige.   
Tillgänglig via: http://unicef.se/publikationer 
 
Bibliotekslag: SFS 2013:801 (2013). Stockholm: Norstedts Juridik AB/Fritzes 
Elanders Sverige AB. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/ 
 
Csíkszentmihályi (1996). Flow Den optimala upplevelsens psykologi. Stockholm: Bokförlaget 
Natur och Kultur. 
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 Chambers, Aidan (1987) Om böcker. Stockholm: Norstedts Förlag AB.   
 
Chambers, Aidan (2011). Böcker inom och omkring oss. Översättare: Katarina Kuick. Ny, rev., 
utg. Huddinge: X Publishing. 
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Daniels, Harvey (2002). Literature circles: voice and choice in book clubs and reading groups. 2. 
ed. Penbroke Publishers, Markham, Ontario, Canada. Portland, Me: Stenhouse. 
 
Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.   
 
Eriksson Barajas, Katarina (2012). Boksamtalets dilemman och möjligheter. 1. uppl. Stockholm: 
Liber.   
 
Fagerström, Gudrun (2007) Av boken vet jag vad exceptionella frågor är. Boksamtal om 
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Bilaga 1, Informationssökningsprocessen samt 
litteraturavgränsningar och källkritik 
Jag har sökt information i SUMON, högskolan i Borås bibliotekskatalog och i olika databaser så 
som LISA och ERIC. Har även sökt i google schollar. Jag har tittat i referenslistor i litteratur 
inom ämnesområdet. De sökord som jag använt är exempelvis; boksamtal, bokcirklar, textsamtal, 
bookclubs, Chambers, Tell me, book discussion groups, litterature circles, reading groups och 
olika kombinationer av dessa. 
 
Som teoretisk bakgrund har jag valt att använda Aidan Chambers (1994, 2011) samtalsmetodik 
trots att Chambers inte är någon forskare. Jag anser att Chambers samtalsmetodik är väl använd 
och erkänd både bland lärare som har boksamtal i skolklasser och under folkbibliotekens 
boksamtal. Två av informanterna i denna studie använde Chambers frågor som grund. Dessutom 
lämpar sig metodiken väl som teori för mitt syfte och mina frågeställningar, då jag bland annat 
ville ta reda på hur bibliotekspersonalen arbetar med boksamtal när det gäller att främja 
läsförståelse och att skapa möjligheter till personlig utveckling. 
 
I en lärares fyra viktiga uppgifter under boksamtal vänder sig Chambers (1994) till lärare. Jag 
anser att de fyra uppgifterna är tillämpliga även för boksamtal ledda av bibliotekspersonal och då 
framförallt på elevers skoltid. Jag har inte funnit någon teori som vore mer tillämplig för 
boksamtal på barns fritid vilket annars skulle varit önskvärt. Jag anser dock att denna teori 
bidragit till intressanta insikter i denna studie. 
 
Forskning om bokcirklar verkar vara koncentrerad till skolsammanhang eller röra sig om vuxna 
användare. Forskning om bokklubbar för barn, på högre nivå tycks vara ett relativt outforskat 
område. Sådan forskning efterlyses.  
 
Vid litteratururvalet har jag tänkt på att välja litteratur som handlar om boksamtal för barn i den 
ålder som överensstämmer med det empiriska materialet. Med tanke på studiens praktiska 
inriktning anser jag att Daniels (2002) bok om lärares praktiska arbete med boksamtal lämpade 
sig väl. Bilaga 2 och 3 följer nedan. 
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Bilaga 2, Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för erfarenheter av boksamtal sedan tidigare och vad lärde du dig av det? 
 

2. Hur förbereder du dina boksamtal? 
 

3. Hur går valet av samtalsämne för boksamtalen till? 
 

4. Har du en särskild frågemall som du använder under boksamtalen? 
 

5. Har du några särskilda frågor som du ställer varje gång som du har boksamtal? 
 

6. Har du förberett exakt vilka frågor som du ska ställa inför boksamtalet eller bara på ett 
ungefär? 

 
7. Vad har du för mål och syften med boksamtalen? 

 
8. Vad ska boksamtalen ge barnen?  

 
9. Vad ska de lära sig? 

 
10. Finns det några av era mål med boksamtalen som motsätter sig varandra? 

 
11. Vad ska man tänka på för att barnen ska tycka att det är givande med boksamtal? Och 

vilja fortsätta med boksamtal? 
 

12. Vad menas med läsförståelse för dig? 
 

13. Hur kan barnen få en ökad förståelse för det lästa under boksamtalen? 
 

14. Vilken är bibliotekariens roll för att barnen ska få en ökad läsförståelse genom boksamtal? 
 

15. Finns det en objektiv förståelse av boken? En individuell? Kan man tillsammans skapa en 
gemensam förståelse? 

 
16. Om du upplever att det är någonting i boken som barnen inte förstått (ex krångliga ord). 

Hur gör du då? 
 

17. Vad betyder ordet läslust för dig? 
 

18. Vad ska man tänka på för att barnens läslust genom boksamtalen ska öka? Finns det några 
hinder för detta? 

 
19. Ska man läsa ut hela boken innan boksamtalet eller dela upp läsningen? 
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20. Läser bibliotekspersonalen högt?  
21. Läser barnen högt?  

 
22. Vad tycker du om att läsa högt på boksamtal?  
 
23. Hur väljs böcker för boksamtalen? 

 
24. Är det du eller barnen som väljer? 

 
25. Hur tänker du när böckerna väljs ut? 

 
26. Varför har du boksamtal? 

 
27. Har du använt dig av några skriftliga källor?  

 
28. Vad tyckte du om dem? 
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Bilaga 3, Inför observation 
Använder sig informanterna av Chambers tre ingredienser i ett samtal eller vilka grundfrågor 
använder de sig av? 
 
Chambers tre ingredienser i ett samtal:  
 

… om det var något speciellt du gillade i boken? 
… om det var något du inte gillade? 
… om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? 
Om du har några ”frågetecken”? 
... om du lade märke till några mönster eller kopplingar? (Chambers 1994 s.99) 

 
Ställer informanterna frågor under boksamtalet kring om det var någonting i boken som barnen 
tyckte var svårt att förstå? Hur gör man i boksamtalen för att räta ut dessa frågetecken? 
 
Ger informanterna svar? Ställer de frågor för att barnen själva ska komma på ett svar? 
 
Tar informanterna upp några allmänna och specifika frågor som Chambers skriver om? 
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